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Nesta edição

Um Ministério de AMOR

Editorial

“Não devam nada a ninguém,
a não ser o amor de uns pelos
outros, pois aquele que ama seu
próximo tem cumprido a Lei…
Portanto, o amor é o cumprimento da Lei” (Rm 13.8,10b).
Estas palavras do apóstolo Paulo
não são mais chocantes do que o
mandamento de Jesus, “Amem os
seus inimigos e orem por aqueles
que os perseguem, para que vocês
venham a ser filhos de seu Pai que
está nos céus” (Mt 5.44). A vida
cristã deve ser caracterizada pelo
amor do início ao fim.
A parábola do Bom Samaritano
(Lucas 10) ilustra, de modo prático, o que significa amar o próximo,
mesmo sendo inimigo. Os judeus
odiavam os samaritanos, inimigos
históricos, mas foi justamente um
samaritano que socorreu o judeu
descendo de Jerusalém para Jericó, vitimado por bandidos. No final das contas, quem são os piores
inimigos da sociedade? Não são
aqueles que criam medo, aqueles
que assaltam pessoas inocentes,
aqueles que matam sem piedade?
Cracolândia significa nada menos que um câncer na sociedade.
Se toda a cidade cedesse às drogas e aos traficantes, quem não
tentaria mudar para outro lugar?
Se a polícia parasse de combater
os traficantes do “crack”, se as escolas abrissem suas portas para os
que comercializam “vidas” e livremente espalham o veneno do vício
entre crianças indefesas, que resultados colheríamos? São inimigos,
sim, atacando vítimas, escravizando jovens indefesos e roubando
de gente honesta para levantar e
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manter o seu império infernal. A
Cracolândia pode ser vista como a
lixeira humana da cidade.
Mas, é esse tipo de inimigo que
Jesus mandou seus discípulos
amarem. No primeiro século os
inimigos foram os perseguidores,
os que prenderam e açoitaram a
Jesus, crucificando-o numa cruz
vergonhosa e agonizante, porque
não conheciam outro modo mais
cruel para esvaziar seu ódio.
Os inimigos de Estevão foram
encorajados por Saulo a prendê-lo
e apedrejá-lo. Mas Deus amou e
resgatou esse enganado oponente
do evangelho pela sua graça. O
transformou no apóstolo mais esforçado e perseguido. Deu sua vida
por amor aos seus inimigos. Muitos
foram salvos. Hoje, Jesus garantiu
a eterna alegria daqueles que resgatassem inimigos para servirem
o Deus vivo. “Bem-aventurados”,
disse Jesus, “serão vocês quando,
por minha causa, os insultarem, os
perseguirem e levantarem todo tipo
de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande
é a sua recompensa nos céus, pois
da mesma forma perseguiram os
profetas que viveram antes de vocês.” (Mt 5.11, 12).
A dívida do amor para esse tipo
de pessoas tem prendido e mobilizado o coração dos voluntários do
Ministério JEAME. Somente o amor
de Deus derramado nos corações
dos seus filhos e filhas criaria uma
organização com esse perfil. Voluntários dão seu tempo e se sacrificam com amor pelos viciados,
para libertá-los dos laços do Diabo. Lutam contra o chefe dos ini-
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migos de Deus para transformar a
sociedade.
O apoio oferecido para o Ministério JEAME significa parceria no
conjunto de “boas obras” que os
integrantes realizam. Se não fosse
uma organização que dependesse
do amor, que resgatasse pessoas
perdidas e lhes levantassem e os
restaurassem para uma vida útil e
íntegra, não teria nenhum interesse em promover esse ministério. O
Ministério JEAME tem uma longa e
positiva história de trabalho junto a
meninos de rua, muita experiência
em recuperar viciados e mudar atitudes de criminosos. Sirva a Deus
oferecendo o seu apoio com ofertas, oração e serviço. “Deus ama
quem dá com alegria” (2 Co 9.7b).
A oração de um justo é poderosa
e eficaz” (Tg 5.16b). “Quem converte um pecador do erro do seu
caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados
sejam perdoados” (Tg 5.20).
Que Deus continue abençoando
sua vida e a todos que trabalham
neste ministério.

Dr. Russell Shedd
e esposa.
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2•MUDANDO A HISTÓRIA

O socorro chegou!

M

eu nome é Maria do Carmo. Meu pai era
alcoólatra e extremamente violento. Minha
mãe sofreu muita violência doméstica e perdi oito
irmãos por conta dos maus tratos de meu pai.
Eu não tinha um bom relacionamento com meu
pai; na verdade nos odiávamos. Ele tentou me
matar quatro vezes e aos 12 anos eu decidi sair
de casa. Nas baladas, me envolvi com a bebida e
com a vida de criminalidade. Fui cúmplice de um
crime e em seguida fui violentada.
Segui por um bom tempo nesta vida de alcoolismo, drogas, prostituição entre outras coisas.
Quando estava no fundo do poço, pelo menos
era o que eu sentia, eu passei em frente a uma
igreja, uma igreja Batista, e iniciei um processo
de mudança de comportamento.
Fui seminarista, trabalhei por um tempo na
Missão Vale da Benção e foi lá que conheci o
Ministério JEAME. Estive presente bem no início
dos trabalhos do Ministério JEAME, participei das
primeiras equipes de evangelismo do JEAME, na
antiga FEBEM.

Infelizmente, não estava firme o suficiente.
Um relacionamento errado com um missionário,
levou-me a beber novamente. Tive a primeira recaída, até ser levada para uma casa de recuperação em Curitiba.
Eu estava grávida e, neste período tão conturbado, perdi meu bebê.
Angustiada, voltei para São Paulo e tive uma
nova recaída. Afundei-me novamente na bebida,
maconha, comprimidos misturados com álcool,
que me levaram a um poço mais fundo ainda.

Maria do Carmo
Cooperadora na
“Escolinha Papo de
Responsa”

Após 19 anos, hoje vivo sem bebida, drogas e
todas
aquelas coisas tristes de uma vida sem Deus.
Tive uma overdose e posso testemunhar as
várias vezes que Deus me livrou. Toda essa vida
A cada dia tenho experimentado uma nova rede baladas, de vida mundana e relacionamentos cuperação.
errados me levaram a uma nova gravidez.
Procurei resumir ao máximo o meu testemunho.
Quando vi o meu filho com o pé torto congênito, Teria muito mais coisas para contar, mas quero
aleijado, lembrei-me do Deus que eu deixei para concluir dizendo que voltei a cooperar com o Mitrás no passado. Pedi socorro para que meu filho nistério JEAME.
fosse curado.
Graças a Deus, tenho um grupo de apoio em miE o socorro chegou. Meu filho passou a andar nha igreja Batista do Recanto Verde. Exerço várias
normalmente. Foi curado para a glória de Deus. E atividades na obra do Senhor. E dentro daquilo
eu voltei para JESUS.
que o Senhor tem me chamado, procuro ser fiel.

Agir com misericórdia
“Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da
minha amizade com Jônatas?” II Sm 9: 1

O

versículo acima faz parte de um contexto linO Senhor faz conosco a mesma coisa: ao invés de
do. Davi agindo com misericórdia quando “a morte, Ele nos oferece o perdão, a amizade e uma
lei” lhe dava o direito de agir ao contrário.
vida eterna ao seu lado, desfrutando da comunhão
de nos assentarmos juntos à sua mesa.
Mefibosete, filho de Jônatas, neto de Saul, era
aleijado dos pés, por isso era desprezado pela soEste ano, mais uma vez, levamos uma prograciedade. Estava condenado ao desprezo e à indi- mação de Natal para 17 unidades da FUNDAÇÃO
ferença.
CASA. É o amor de Deus presenteando internos e
funcionários com música contextualizada, palavra
Saul, por várias vezes, perseguiu Davi com a inde Deus, pizza, coca-cola além de trufas.
tenção de matá-lo.
Ao ler isso você pode pensar “Nossa, estes meApesar das atitudes negativas de Saul para com
ninos e meninas fizeram ‘o que fizeram’ e ainda
Davi, Davi agiu com bondade, por causa da amizade
recebem pizza, coca cola e trufas?!”
e lealdade a Jônatas - pai de Mefibosete.
É que para nós, diante de Deus, estamos na
Davi agiu com graça e misericórdia para com
mesma condição: não merecemos nada. Entretanto,
Mefibosete.
através de Jesus Cristo temos “o melhor de Deus”
Essa história retrata bem a atitude de Deus para que é o perdão de nossos pecados, a vida eterna e
conosco: “Ele nos amou quando ainda éramos seus o desfrutar das delícias à mesa do Rei.
inimigos” Rm 5:8.
Convido você a ser a extensão do amor de Deus
Davi ao invés de matar Mefibosete, restitui a ele na vida de cada interno da FUNDAÇÃO CASA, retritudo o que era de seu avô Saul e o convida a sentar- buindo ao próximo o que Deus fez a você.
-se na mesa do Rei pelo resto da sua vida.

Vilma Ramos Alves
Missionária
Coordenadora da
“Escolinha Papo de
Responsa”

“E TEREI MISERICÓRDIA DOS SEM MISERICÓRDIA.
E DIREI A NINGUÉM: ‘VOCÊ É MEU QUERIDO ALGUÉM’, E ELE DIRÁ ‘TU ÉS MEU DEUS!’”
OS 2: 23
Ore para que, por meio deste ato de amor, tanto
os internos da Fundação Casa quanto os funcionários possam ser constrangidos pelo amor de Deus;
para que a provisão venha e tenhamos o retorno de
todo este nosso investimento; para que o nome de
Jesus seja glorificado.

3•DAS RUAS

Crise: perigo ou oportunidade?

T

odos nós enfrentamos em algum momento
algum tipo de crise. E esse termo faz parte de
nossas vidas, seja onde for. O caractere chinês para
essa palavra pode significar duas coisas: perigo e
oportunidade. É interessante notar que essa palavra
possa ter dois significados tão diferentes e tão contrastantes, e que, por certo, você já tenha passado
por algumas crises, não importa qual dos dois sentidos você considere.
A morte de um amigo, de um ente querido, a
perda de um familiar, perda de emprego, acidente,
problema financeiro, de saúde, reprovação na escola, não se sentir amado, ter sofrido algum tipo de
maltrato, de abuso, de preconceito, etc., são apenas
algumas das coisas que podem ser caracterizadas
como crise.

Quando a crise se
apresenta como perigo?
A crise se apresenta como perigo quando ela
possui você.
Quando a dor é tão grande ou a situação em
que você está vivendo é tão intensa que você perde
a visão, perde a esperança, a fé ou qualquer expectativa positiva em relação à vida, é que ela se
apresenta como perigo.
Quando você é envolvido pela nuvem da depressão ou da tristeza, quando você é tomado pela
nuvem da angústia e não consegue ver mais nada

além do problema, a crise pode ter possuído você.
Pense em algum tipo de crise que você passou.
Agora pense em como você a enfrentou.

Quando a crise se apresenta como oportunidade?
A forma de crise exposta acima pode levar você
ao perigo da paralisação, porque nos rendemos à
dor e ao problema e nos deixamos sucumbir, quer
dizer, nós afundamos na situação por causa do problema.
Entretanto, a crise pode ser vivida como oportunidade quando nós a enfrentamos e buscamos
crescer e nos desenvolvermos por meio dela. Isto
não quer dizer que você não irá sentir o sofrimento,
nem quer dizer que você não sentirá profundamente a dor da perda, da humilhação, mas enfrentar a
crise entendendo-a como oportunidade irá fazê-lo
crescer, não importa qual seja a situação que esteja
passando.
O sentir faz parte do processo de enfrentamento
da crise.

Abner Morilha
Pastor, Psicólogo e Conselheiro
abner.morilha@gmail.com

•

•
•

Talvez você não esteja tão inteiro, talvez
se sinta meio dilacerado, talvez se sinta
como se estivesse em pedaços-, contudo
você está aí.
Você sobreviveu e quer encontrar uma forma de viver melhor. Qual será?
Você quer encontrar uma forma de viver a
vida abundante que Jesus assegura para
você?

Viver a oportunidade na crise é o que Deus tem
para nós.
João 16.33: “No mundo tereis aflições, mas tenPara refletir
de bom ânimo, [tenha coragem, não desista, não
• Quanta dor você já passou?
entregue os pontos] eu venci o mundo [os sonhos de
• Quantas situações difíceis você já passou e Deus jamais vão morrer].”.
ainda assim você está aí lendo esse texto
hoje?

Site Novo

O

Site do Ministério JEAME está “de cara nova”.
E por meio dele, assinando o boletim eletrônico, você obterá, mensalmente, por email, informações sobre nossas atividades.
Para que você conheça melhor o conteúdo, vamos
apresentar as principais ferramentas:
• Início
• Quem somos
• Vidas Transformadas
• Envolva-se
• Eventos
• Projetos
No “Início” você tem o acesso a como fazer doações, assinar o boletim e outros destaques.
“Quem somos”, conta a história do Ministério
JEAME, nossa base de fé, nossa equipe, fotos e
parceiros.
“Vidas transformadas” são os testemunhos, fruto
de tudo o que Deus já realizou entre nós.
“Envolva-se” é onde estão as informações sobre
como ser um voluntário, sobre a nossa celebração
de Natal na Fundação Casa e muitos motivos para
você continuar intercedendo e contribuindo conosco.

Sempre estaremos atualizando a página de Ministério JEAME aos seus amigos e irmãos, esta“Eventos”, apresentando nossa agenda, as vigílias mos em várias mídias sociais, utilizando a tecnologia a serviço do reino.
que temos todos os meses, cursos e muito mais.
Em “Projetos” você encontrará uma breve descrição dos projetos que já realizamos e os que estão
em andamento.
Visite-nos: http://jeame.org.br/
Para ampliar o nosso relacionamento e para que
Escreva-nos: jeame@jeame.org.br
nossos parceiros tenham ferramentas para falar do

4•PROJETO DA VEZ

Lar Mulheres de Vitória

V

ocê conhece a história da Solange? Ela
morava nas ruas, na Praça da Sé, onde
era o point das drogas nos anos 90. Ela era
uma adolescente revoltada e ousada que vivia
do tráfico de drogas. Era o começo do crack e já
estava viciada. Namorava com o Marcelo que
também vivia nas ruas. Ambos se conheceram
na “Escolinha Papo de Responsa”, um projeto
do JEAME para alcançar as crianças e receber
adolescentes, que na época era localizado em
um espaço cedido pela Caixa Econômica Federal. O Marcelo foi enviado para a casa de recuperação e a Solange se viu sozinha até que
descobriu que estava grávida e veio procurar
ajuda. Ela foi acolhida por um casal de pastores parceiros do JEAME e logo foi enviada para
Curitiba. Logo que teve o bebê, voltou para a
casa dos Pastores Israel e Lola que cuidaram
dela e do bebê até que o Marcelo estivesse em
condições de casar com Solange e assumir a
família. O JEAME acompanhou e ajudou o casal e seu bebê por muito tempo. Hoje, o casal
tem quatro filhos e a Solange grávida de uma

garotinha. Ambos trabalham e com isso conseguiram construir sua própria casa. Agora saem
por aí pregando o amor de Deus.
O JEAME continua com “Escolinha Papo de
Responsa” hoje localizada à rua Guaianases,
região conhecida como Cracolândia, ali recebem muitos adolescentes e especialmente
muitas garotas grávidas. Muitas delas querem ajuda para sair da rua e cuidar do bebê.
Elas sabem que poderão perdê-lo se não receberem apoio. Temos muitas Solanges precisando de ajuda, precisando de um carinho
de mãe ou de pai num momento tão difícil
que é a gravidez. O JEAME quer oferecer o lar
que elas precisam. Queremos acolher estas
garotas e cuidar do seu bebê para que não
tenham o mesmo destino que elas tiveram.
O projeto “Lar Mulheres de Vitória” pretende acolher essas garotas, oferecendo uma
gestação segura e tranquila, e, com isso,
capacitando-as a serem independentes no
cuidado de seus bebês e na construção de
suas famílias.

Marli Marcandali
Presidente do
Ministério JEAME

Torne-se
você
também um
mantenedor!
Invista numa
geração e
salve duas!

Sítio em Juquitiba/SP
Alugamos para finais de semana e feriados
prolongados, com acomodação até 15 pessoas. Ou, faça eventos de um dia (casamento,
aniversários, vigílias, batismos, etc) até 200
pessoas.
Casa sede com: 03 quartos, 03 banheiros,
sala de estar com lareira, cozinha com fogão
industrial, área para rede, piscina, churrasqueira, campo de futebol e um lindo lago.
AGENDA
Vigília e caminhada de
ORAÇÃO na Cracolândia
e na Escola Papo de Responsa do
Ministério JEAME.
No ano de 2013, as reuniões serão na terceira
sexta-feira do mês: 19 de Janeiro,16 de Fevereiro, e
16 de Março.
Horário: das 22h às 5h.
FIQUE O QUANTO PUDER!
Local: Rua Guaianazes, 204
Sta. Ifigênia - Centro - São Paulo
Dezembro/2012
Nos dias 6 a 8 de dezembro, o JEAME participará do
evento ONG Brasil 2012, na Expo Center Norte.

Informações:
(11) 3237-4207
horário
comercial

Curso Jeame I

Suzanne Duppong

“Como Reabilitar, Crianças, Jovens
e Adultos das Dependências
Químicas e de toda Marginalidade”

Vice-presidente do
MinistérioJEAME,
surpervisora de
projetos e palestrante
do curso.

Agora com 20 horas de duração. Serão dois
sábados consecutivos (dias 2 e 9 de Março, das
9h às 20h).
Valor por aluno com apostila: R$ 70,00.
Abordagem contextualizada e atuação na Fundação CASA e Escola Papo de Responsa do Ministério JEAME.

Temas abordados:
• Necessidades emocionais na infância
• Violência doméstica (física, sexual e psicológica)
• Crianças / jovens e adultos nas ruas
• Recuperação inicial da dependência química
• Prostituição infanto-juvenil
• Aconselhamento
• Aids – cuidados
• Criminalidade grave e a recuperação.

