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Da Mesa do Presidente

O recesso acadêmico
     Foi religiosamente observado. A secretária Aleksandra Muniz tirou férias. O 

Presidente, a esposa Hélida e a neta Beatriz passaram uma semana em Porto Alegre, 

Gramado e Canela – chimarrão e churrascaria na ordem do dia.

         A DIRETORIA REUNIU-SE NA SEGUNDA-FEIRA, DIA 03/08, 

         na sede da AELB. Uma reunião altamente positiva, com uma pauta sensível 

         e visionária como segue: 

Momento de Saudade
 Momento de saudade do respeitável acadêmico, pastor, missionário e professor, 

Dr. Ronald Rutter. Um homem de Deus a serviço da família, da igreja e da pátria. 

       A AELB se fez presente pelo ilustre Primeiro Vice-Presidente Acad. Almir 

        Gonçalves Junior e pelo, não menos ilustre, Acad. Capelão e Diretor de 

        Comunicação e Marketing, Pr. Noélio Duarte.   

         Ambos falaram ao coração da família. 

         “O Senhor no-lo deu e o Senhor o levou. Bendito seja o 

nome do Senhor.” 

Com carinho e em oração,

                da Mesa do Presidente.
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(IV) Academia presente na outorga do 
título e diploma de Pastor Emérito da Catedral 

Presbiteriana do Rio 
ao Acad. Rev. Guilhermino Gunha, e na posse

do novo Pastor Efetivo da Catedral,
Rev. Dr. Jorge Luiz Patrocínio

(II) AELB compareceu nas cerimônias da
Esperança Cristã

A nossa "Revista Acadêmica"
é a AELB em Revista

Recital do Coral Excelsior na Candelária
celebrará o 53º ano da AELB e os

450 anos da cidade do
Rio de Janeiro

Poetisa Acad. Eliude Marques

     A POETISA ACAD. ELIUDE MARQUES, DISCÍPULA E ADMIRADORA DO POETA 

MAIOR ACAD. MÁRIO BARRETO FRANÇA, ESTEVE GRAVEMENTE ENFERMA, AGORA 

JÁ EM FRANCO RESTABELECIMENTO. 

     A nossa confreira enviou-nos um simpático e-mail, onde agradece as nossas orações por ela e 

declara o amor que tem para com a AELB. Já está em casa, mas ainda não em condições de deslocar-

se até o Rio de Janeiro. Que Deus consolide a cura e renove as bênçãos.

     O tema do próximo número previsto para setembro ou outubro, será o chamado “Estado 

Islâmico e a intolerância religiosa” que caso se generalize pode levar as guerras locais e gerais. A 

revista será um sinal de alerta em relação às perseguições religiosas e uma defesa lúcida e equilibrada 

da liberdade de consciência, de expressão do pensamento, de religião, de culto e de liturgia.

O programa está lindo e é de alto nível. Você precisa estar na Candelária com toda a sua família. 

Esperamos contar com a presença do Prefeito do Rio de Janeiro Dr. Eduardo Paes e sua digna 

família

Sobre as Antologias

Estamos felizes de termos editado três Antologias: 2012, 2013 e 2014. A diretoria decidiu espaçar um 

pouco mais uma Antologia da outra, dois ou três anos. 

Acad. Rev. GUILHERMINO CUNHA

Presidente da AELB
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(II) AELB compareceu nas cerimônias da
Esperança Cristã

Quanto aos Concursos Literários

A diretoria decidiu adiá-los “sine die”, aguarda uma ocasião especial à luz dos projetos, anteriormente 

referidos e da visão maior do Brasil como Pátria Educadora.

Jz. 11.30-40

INTRODUÇÃO

     Este assunto é um dos mais complicados na interpretação bíblica. Jeftá, querendo reforçar a convicção de que Deus o ajudaria na sua tarefa, votou 

que “aquilo que lhe aparecesse quando chegasse em casa, ele o ofereceria ao Senhor, em holocausto” (Juízes 11.31 - ERC). Algumas versões dizem: 

“Aquele que estiver saindo da porta da minha casa...” (NVI). Na mesma linha vai a Bíblia de Jerusalém que diz também “aquele” e não “aquilo”. Se 

optarmos por “aquele”, vamos entender que Jeftá pensava em pessoas; se optarmos por “aquilo”, neutro, podemos entender que ele pensava em 

animais. No entanto, o original não é específico nem para “aquele” nem para “aquilo”, mas apenas “o que aparecer”, que nos permite entender uma 

coisa ou outra.  Por outro lado, a decepção que ele teve ao ver sua filha saindo ao seu encontro, leva-nos a entender que ele não pensava realmente em 

pessoa, muito menos na sua única filha, mas muito provavelmente em animais, que eram objeto apropriado para holocausto. Mesmo porque, na cabeça 

de um hebreu, não cabia a ideia de sacrifício humano a Deus, mesmo com a fraqueza espiritual daqueles dias.

     Este, aliás, é o argumento do rodapé, em longo artigo, da Bíblia Hebrew-Greek Key Word Study Bible – King James Version.

Vamos analisar o texto e ver se realmente dá para entender que Jeftá ofereceu sua filha em holocausto ao Senhor.

A PROIBIÇÃO DE DEUS PARA SACRIFÍCIOS HUMANOS

     Em Levítico 18.21 Deus asseverava: "E da tua semente não darás para a fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu 

Deus; eu sou o Senhor". Igualmente, em Deuteronômio 12.31, a proibição é repetida em outras palavras: "Assim não farás ao Senhor teu Deus; porque 

tudo o que é abominável ao Senhor, e que ele aborrece, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram com fogo aos seus 

deuses".

     Alguns autores acham que Jeftá era meio pagão, por isso executou seu voto, oferecendo sua filha em holocausto.  Afirmam ainda que Israel estava 

bastante ignorante a respeito da Lei do Senhor e, portanto, Jeftá nada sabia das regras do Senhor. No entanto, quando se preparava para atacar Amom, 

Jeftá lhe mandou mensagens relatando fatos históricos das conquistas de Israel que demonstram que ele tinha, sim, conhecimento da Lei do Senhor.

Ademais, estaria Deus disposto a aceitar o sacrifício da filha de Jeftá? R. N. Champlin cita Flavio Josefo: “Não era legítimo nem aceitável diante de 

Deus”, mas admite que o sacrifício foi efetivado. O Targum de Jonathan diz: “Um homem não podia oferecer seu filho ou sua filha como holocausto, 

conforme Jefté fez, o qual não consultou Fineias, o sacerdote; pois, se tivesse consultado a Fineias, ele poderia tê-la redimido por um certo preço” (R. N. 

Champlin, citando John Gill, Comentário do Novo Testamento versículo por versículo – Editora Hagnos”.

A BÍBLIA SE INTERPRETA PELA BÍBLIA

     Teria mesmo Jeftá sacrificado sua filha em desobediência à Lei de Deus? Um homem que Deus estava usando, pois, o Espírito do Senhor o havia 

tomado poderosamente (Juízes 11.29), de tal maneira que é citado na Carta aos Hebreus como um dos heróis da fé? (Hb. 11.32).

E mesmo que o quisesse, um sacerdote do Senhor não o oficiaria para ele. E se o fizesse a um deus pagão, estaria descumprindo seu voto, pois havia 

sido feito ao Senhor. Entendemos que se Finéias estivesse por ali iria repreendê-lo ou, mutatis mutandi, Jeftá o consultaria. E, com certeza, Finéias não 

o permitiria.

       A chave da solução do problema está em 11.37-39. Aqui a filha pede ao pai que a permita ir e chorar sua virgindade com suas amigas por dois 

meses. A questão da remissão era tão óbvia que aqui o problema já havia sido transferido, e a filha entendia perfeitamente em que consistia o voto do 

pai. O texto não o menciona porque era óbvio demais.

Em seguida, o verso 39 diz: "E sucedeu que, ao fim de dois meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha votado: e ela não 

conheceu varão..." (grifo meu).

     Ora, a resposta pesa sobre a ideia de que, não podendo ele oferecer sua filha ao Senhor em holocausto, ofereceu-a ao Senhor para o Seu serviço, 

ficando virgem para o resto de sua vida

     Que me desculpem os intérpretes e até mesmo os historiadores antigos que, no entanto, não presenciaram o fato, assim como nós também.

     Não creio que Jeftá tenha oferecido sua filha depois de ter sido usado pelo espírito de Deus. O texto não esclarece, mas com certeza houve aqui uma 

remição ou resgate da vida dela, e uma substituição do holocausto pela dedicação da sua virgindade ao Senhor.

     Quanto à remição, Ex. 13.13; 34.20 esclarece que todos os primogênitos eram do Senhor, inclusive os filhos, mas eles seriam remidos ou resgatados 

por preço. Com base neste texto de Lei, Jeftá deveria ter feito, por analogia, remissão do seu voto e substituído o holocausto por dedicação da 

virgindade – não houve holocausto.

CONCLUSÕES

1.  A conclusão mais óbvia é que, diante das proibições da lei, Jeftá tenha conseguido uma maneira legal para remir a filha, transformando o voto em 

outro expediente. 

2. Notamos que esses informantes antigos declaram que Jeftá fez, mas eles também estavam longe do fato, como nós hoje. A diferença é que nós temos 

mais recursos para análise de fatos históricos.

3. Finalmente, J. E Giles, em seu livro Bases Bíblicas de La Ética, assim termina seu comentário sobre o fato: "Devemos notar que o sacrifício não se 

consumou na vida de sua filha, mas ela foi sacrificada a uma virgindade por toda a sua vida" (Bases Bíblicas de La Ética, Jaime E. Giles - Casa Bautista 

de Publicaciones, 1969, p.24).

Acad. DAMY FERREIRA (cad. 19)

(II) AELB compareceu nas cerimônias da
Esperança Cristã

Três grandes projetos

U ENCUBADORA LITERÁRIA

Projeto do Acad. Noélio Duarte, com o apoio da SBB e da AELB.

U CAMPANHA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO

Proposta do patrono emérito e benemérito, Pr. Ebenezer Soares Ferreira.

U MOVIMENTO PRÓ-EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Proposta de outro ilustre líder batista, o pastor e professor Silvino Netto.

Título de Benemérito

A diretoria decidiu, mui excepcionalmente, autorizar a concessão do honroso título de “Benemérito” 

a pessoas ou entidades que contribuírem para a AELB, com valores a partir de cinco mil reais, 

incentivando a produção literária e oportunando o surgimento de novos autores brasileiros. 

Os recursos dessas 5 (cinco) primeiras medalhas, diplomas e títulos, cobrirão investimentos feitos em 

programações aprovadas pela diretoria ou seja: a produção de 50 insígnias ou medalhões para a 

AELB; concursos literários para os níveis fundamental e médio; e para os níveis médio e 

universitário, incluindo teologia; e pagamento da antologia de 2014.

Os integrantes do nosso quadro associativo e os ilustres Membros Correspondentes, poderão ser 

agraciados nesta Programação Especial com a Medalha de Benemérito ou indicar pessoas que 

acreditem no poder da página impressa para a Evangelização do Brasil e para a edificação da Igreja 

Cristã Evangélica Brasileira. A AELB É A CAIXA DE RESSONÂNCIA DO PENSAMENTO 

CRISTÃO/EVANGÉLICO DO BRASIL

O sacrifício
da filha de Jeftá



"Nenhum homem é maior do que sua vida de oração. O pastor que não está orando está brincando, as pessoas que não estão orando 
estão desviadas. O púlpito pode ser uma vitrine para mostrar os talentos de uma pessoa; já o quarto de oração não permite nenhum 
exibicionismo” (Leonard Ravenhill).

A frase do Rev. Ravenhill espelha bem uma triste realidade: a falta de oração particular na vida de muitos 
cristãos. Não se trata da oração pública, litúrgica e formal, mas da oração particular, privada, pessoal, momento 
em que você a ninguém vê e por ninguém é visto, senão por Deus e que é regra que Jesus legou aos seus 
discípulos:

“Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto” (Mt 6.6).

Não há dúvidas ao fato de que o tempo do líder é intenso, e quanto mais ele se lançar no serviço na seara de 
Deus menos tempo terá para outras atividades em sua vida, exigindo-lhe que analise a melhor forma em 
administrar seu tempo. Ao fazê-lo, muitos separam, além do tempo para as atividades ministeriais, tempo para 
a família, para os relacionamentos fraternais, para o lazer, para o descanso, mas se esquecem em organizar e 
incluir em sua pauta o necessário tempo particular para a oração. Colocando-a em um nível inferior de 
prioridades, muitas vezes a oração particular é relegada a minutos que antecedem o momento de dormir. 
Infelizmente, um dos horários menos organizados e priorizados na vida de um servo de Deus ativo no 
trabalho ao Senhor é sua vida particular de oração. Mas o que somos no ministério depende do que somos em 
oração. O servo de Deus é, por natureza de seu chamado e visão, ativista e, por isso, tem dificuldades para 
interromper as suas atividades ministeriais a fim de ficar “a sós com Deus”. Evelyn Underhill, em seu “Tratado 
da vida interior sobre a Casa da Alma” já dizia:

“Os pastores são as últimas pessoas no mundo que têm alguma chance de ser especialistas em devocionais”.

Ainda que nos pareça tão atual, tal comentário foi escrito em 1926, uma época em que a rotina das sociedades 
era, incomparavelmente, menos intensa que a dos dias de hoje. Quando um servo de Deus perde a 
sensibilidade espiritual, deixando sua vida ministerial entrar em uma rotina, sua oração vai se tornando tão 
generalizada quanto mecânica e, consequentemente, sem vida e sem fé genuína. Ainda que todo servo de Deus 
tenha por característica um grande desejo em trabalhar incessantemente para a sua obra, deve compreender 
que jamais pode fazê-lo se não tiver uma comunhão constante com o Senhor da seara.

"Se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha... Quem se entrega ao pecado para de orar. Mas aquele 
que ora para de pecar... temos que orar, senão pereceremos” (Leonard Ravenhill).
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             A banalização em relação à vida nos condena a esse luto diário. Realidade que esmaga corações e vem anestesiando as 

       pessoas, deixando-as apáticas, sem aquela reação normal, humana, diante das cenas de horror que se repetem nas ruas, nos 

    lares, no mundo. O que antes chocava, hoje é rotina. Corpos tombados no asfalto, crimes hediondos, chacinas, são 

    manchetes do cotidiano. Esta constatação é assustadora!

                Nosso bem mais precioso – VIDA – não pode ser comprado, tampouco negociado, porque não se encontra em 

nenhuma prateleira ou vitrine; somente Deus pode dar e tirar. É triste vê-lo tão banalizado. Vários fatores concorrem pra isso. 

Entre eles, o desamor, o desrespeito, a intolerância religiosa ou em quaisquer outras áreas, a inversão de valores, o suborno, o 

profissionalismo camuflado; enfim, o “vale tudo”. Pior é que a sociedade convive com essa agenda torta e parece vendar os 

olhos, fingindo não enxergar. O próprio Poder Público costuma agir assim.  Esse comportamento é a combustão perfeita 

para o estopim criminoso. Afinal, quem cala consente. Por isso, é preciso AGIR! Sobretudo, é vital confiar no AGIR do PAI!

Através das redes de comunicação, diariamente, acompanhamos tragédias causadas pelas forças da natureza, por 

falhas humanas, por incêndios criminosos, pela violência que cresce sem freios marcando para sempre famílias 

inteiras, causando perdas irreparáveis. Jovens com futuro brilhante perdem a vida, deixando um vazio que 

jamais será preenchido; são usados como escudos por poderes paralelos e centenas deles ficam feridos, alguns 

em estado crítico, às vezes sem chance de recuperação. A dor é imensa! O mundo veste luto. Nós também. 

Clamamos pela misericórdia divina; dobramos nossos joelhos em oração implorando por mais amor ao próximo.

          Deixa-nos perplexos o fato de, somente após tantas mortes, vermos alguns dos responsáveis por nossa 

segurança se mobilizarem para nos proteger. Os que deveriam zelar pelo bem-estar do povo acabam se valendo 

do “jogo de empurra”, alimentando ainda mais a indústria do crime, levando imagens de terror para dentro de 

nossos lares, roubando a infância de nossas crianças, que são atingidas até mesmo nas escolas onde deveriam estar 

sob proteção máxima. Por que tudo isso? Esta é a pergunta que não quer calar. E a resposta é clara: Falta amor e sobra 

egoísmo, ganância. Todos nós sabemos que o desamor gera morte; e a ganância cega, impede que criaturas amem o 

próximo como a si mesmo e se preocupem em protegê-lo. A resposta é transparente: Falta Jesus como timoneiro 

dessa “nau” chamada VIDA!

       Diante dessa realidade sombria, criada pelo próprio homem, é bom não esquecer que perigos pairam 

sobre nossas cabeças. E não há como saber a hora do sinistro, pois eles não usam sinalizadores; estão em cada 

esquina, nas igrejas, nos meios de transporte, nos cinemas, nos supermercados, nos shoppings. Enfim, em 

qualquer lugar. Estou sempre ligando esse sinal de alerta. Sejamos vigilantes! Na Bíblia está escrito: 

“Vigiai e orai, pois não sabeis o dia nem a hora!...” (Mt 25.13). 

      Encerro esta reflexão derramando todo o meu pesar pelo “luto nosso de cada dia”; e convido os leitores 

para um mutirão de oração em favor dos corações vazios. Que o Senhor enxugue todas as lágrimas! 

      Que Ele faça brotar amor, solidariedade, compaixão, nesse “vale de ossos secos” que o mundo está se transformando! 

Acad. RUTH VIANNA

Cadeira 39

Reavaliando o tempo dedicado à

oração

MARTINHO LUTERO REGIS SEMBLANO

Membro Correspondente

O luto nosso de cada dia


