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A Revista Trans Mundial é uma 
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Revista publicada pela Rádio Trans Mundial, uma 
missão radiofônica cristã internacional que atua no 
Brasil desde 1970, buscando levar a Palavra de Deus à 
nação brasileira por meio de programas de qualidade 
com ensino bíblico, entretenimento e informação. Tam-
bém produz literaturas cristãs e possui ministérios que 
ultrapassam os âmbitos de áudio e vídeo.
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CARTA
DOS LEITORES

Participe da próxima edição da Revista Trans Mundial!
Envie um depoimento para rtm@transmundial.org.br contando o que você achou 

desta revista, com seu nome completo e estado.

Graça e paz a todos da Rádio Trans 
Mundial. Cada vez mais aprendo da 
Palavra de Deus por meio dos programas 
e estudos! Obrigado!
Eduardo Chaklian / SC

A programação da Rádio Trans Mundial fez grande diferença 
na minha vida. Sou muito grata a Deus pela oportunidade de ter 
conhecido a Trans Mundial em 2002 por meio de um pequeno 
rádio de pilha, pela Nova Difusora AM. Amo todos vocês da família 
RTM sem nem conhecer pessoalmente. Gratidão é a palavra. Deus 
abençoe cada um que faz parte dessa família.
Claudete de Souza / SP

Muito bom o trabalho de vocês da Rádio 
Trans Mundial, em especial o programa 
Chamados à Vitória. Tem ajudado muito 
no crescimento como homem, marido 
e pai. Gosto muito do programa e ouço 
sempre.
Wesley Júnior / MG
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Ao leitor

O portal norte-americano Inside Radio publicou que há um 
“crescimento forte no consumo de áudio digital.” Segundo a 
reportagem, o rádio passa a ser visto como um novo meio de alcance 
para os planejadores de mídia, principalmente pela queda dos 
serviços de TV (no ar e a cabo), o que coloca o rádio como principal 
veículo de grande alcance.

A Rádio Trans Mundial tem investido nestas duas frentes: 
áudio digital e rádio de transmissão AM/FM, acompanhando o 
desenvolvimento e a tendência da mídia atual. As audiências de 
podcast continuarão a crescer muito, passando pelos serviços de 
streaming de programas, sem sinais de diminuição do crescimento.

A RTM, para fazer frente ao forte crescimento de áudio digital, 
e consequentemente do número de seus ouvintes e internautas 
no Brasil e no mundo onde se fala português, está investindo 
maciçamente em sua infraestrutura e equipamentos. Queremos usar 
as melhores tecnologias para obtermos os melhores resultados ao 
semearmos o Evangelho de Jesus Cristo, produzindo frutos para a 
eternidade.

Buscamos expandir a nossa cadeia de rádio de transmissão (AM/
FM) e sonhamos estar presentes nas principais cidades brasileiras, 
transmitindo conteúdo relevante e de qualidade onde temos a melhor 
relação custo/benefício. Gostamos, quando há a possibilidade, de 
uma interação com o ouvinte/internauta.

Resta a pergunta: Como a RTM pode continuar a ir de encontro 
ao grande desafio de alcançar os não alcançados com o Evangelho de 
Jesus Cristo? Creio que a isto podemos responder: Nos engajando 
cada vez mais no nosso chamado. E qual é o nosso chamado como 
RTM? Alcançar o mundo com o Evangelho pela mídia, fazendo 
discípulos e gerando frutos que permanecerão eternamente.

Quero convidar você a:

Juntos iremos anunciar o Evangelho de Cristo em mais lugares 
e alcançando mais pessoas fazendo o Reino de Deus crescer para 
honra e glória dele!

Klaus G. Rempel
Presidente da RTM e pastor na Igreja Evangélica Livre
Capela do Redentor, em São Paulo (SP)

 - Orar pelo ministério da Radio Trans Mundial;
 - Ser ouvinte de nossa programação através das estações locais ou 
pela internet;

 - Investir financeiramente no chamado da Rádio Trans Mundial.

COMO A RTM PODE CUMPRIR O SEU CHAMADO?
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Luiz Sayão, criador, em parceria com a 
Rádio Trans Mundial, do comentário bíblico 
“Rota 66”, e apresentador dos programas 
“180 Graus” e “Conversando com Luiz Sayão”, 
é uma das grandes autoridades quando 
o assunto é Bíblia e línguas originais das 
Sagradas Escrituras.

Ele é responsável por coordenar os 
trabalhos de tradução de duas das versões 
mais usadas pelas igrejas brasileiras: Nova 
Versão Internacional (NVI) e Almeida Século 
21 (A21).

Em entrevista à Revista Trans Mundial, 
o professor Sayão comentou sobre dois 
livros de sua autoria que entraram para o 
catálogo da RTM Editora em 2022. Em “O 
Problema do Mal no Antigo Testamento” e 
“O Sermão do Monte”, ele aborda temáticas 
fundamentais para a jornada cristã de 
maneira didática, esclarecedora e bastante 
aplicável para o dia a dia.

A leitura está presente na vida de 
Sayão desde muito cedo. “Sempre fui muito 
interessado em ler. Entre os meus 15 e 25 
anos, lia de maneira descomunal. Os livros 
foram os mais significativos companheiros em 
minha formação”, disse.

Entre as obras que ajudaram na 
formação de Sayão está “Pensamentos”, 
de Blaise Pascal. O mergulho neste 
livro ocorreu quando Sayão, no início da 
juventude, estava chegando ao ambiente 

Lições da Bíblia para o dia a dia

Espaço do Escritor

Formação

Escrita

O Problema do Mal

Por Lucas Meloni

Sayão destaca que o processo de escrita 
é relativamente fácil por conta da sua 
amizade com os livros. “Tem dois elementos 
fundamentais para mim na hora de escrever: 
primeiro é ter informação e conhecimento 
preciso para as pessoas com as quais vou 
interagir com os textos e o segundo é achar 
um caminho em que a maneira de expressar 
uma verdade seja impactante e venha a 
tocar a vida da pessoa. Meu objetivo é que, 
com esses textos, se ache uma janela da alma 
para produzir uma mudança qualitativa no 
viver de quem recebe aquelas palavras”, 
acrescentou.

Em “O Problema do Mal”, Sayão 
destaca a relevância desta temática a 
partir da experiência registrada no livro 
de Habacuque. Segundo ele, este é um 
ponto fundamental da experiência humana 
e precisa ser compreendido tendo os 
problemas do pecado e do sofrimento no 

universitário, cercado de muita filosofia. Ele 
viu em Pascal, um homem importante para a 
metodologia científica, uma profundidade de 
ideias e achou extraordinária a forma como 
ele abordava a sua fé e o amor intenso que 
tinha em seu coração, sem deixar de ser um 
matemático, filósofo e cientista renomado.  
Sayão também falou da importância de 
Francis Schaeffer, Soren Kierkegaard e 
Walter Rehfeld em sua trajetória acadêmica 
e espiritual.
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O Sermão do Monte – A Chegada do Reino

Temas marcantes

Novos projetos

Garanta já seus exemplares

Perfil

O outro destaque é para “O Sermão 
do Monte”. Há várias obras que tratam 
sobre esta que foi uma das grandes lições 
de Jesus, mas a diferença desta obra é que 
ela considera o pano de fundo geográfico, 
exegético, teológico do contexto histórico 
da realidade do Novo Testamento da época 
de Jesus. É um material fundamentado em 
um estudo profundo do texto bíblico. “A 
compreensão sobre o Reino de Deus, sobre 
a proposta de Jesus, tem desdobramentos 
que ultrapassam muito superior àquilo que 

a gente enfatiza no nosso 
‘lugar comum’ dentro do 
contexto religioso cristão-
evangélico. O livro traz uma 
convocação para que haja 
uma ação aprofundada no 
coração da pessoa e que isso 
resulte numa abundância 
na maneira de viver a vida”, 
comentou.

Questionado pela Revista Trans Mundial 
sobre os temas mais marcantes sobre os 
quais escreveu, Sayão destacou um artigo 
sobre a história da igreja cristã no Brasil. 
“O título era todo com P: Problemas e 
Perspectivas de um Protestantismo Pau-
Brasil. Foi curioso porque nasceu na minha 
cabeça e foi possível contar a história até 
num tom poético e crítico, mas acho que 
outros artigos, que acabaram publicados em 
vários veículos, foram marcantes de alguma 

O professor explicou que tem muitos 
textos escritos e algumas reflexões prontas. 
Sayão não esconde a vontade de elaborar 
um projeto que trabalhe com a profundidade 
da cosmovisão hebraica nos escritos bíblicos 
traduzido para a realidade brasileira. Apesar 
dos momentos históricos marcantes para o 
cristianismo, como a Reforma Protestante 
e os movimentos de avivamento, é preciso, 
como ele destaca, entender o que, de fato, é 
importante: a Bíblia.

Adquira os exemplares de “O Problema 
do Mal” e “O Sermão do Monte” na Loja 
Trans Mundial. Basta apontar seu celular 
para o QR Code abaixo.

Luiz Sayão é teólogo, conselheiro bíblico 
e exegético da RTM, linguista e hebraísta 
(Mestrado USP).  É pastor da Igreja Batista 
Nações Unidas e autor de diversos livros. 
Diretor acadêmico da Faculdade Teológica 
Batista de São Paulo. Criador do Comentário 
Bíblico em áudio “Rota 66” e apresentador de 
diversos projetos na RTM. Presidente da missão 
AME. Casado com Celiz Elaine. Pai de cinco 
filhos e avô de três netos.

Livros que está lendo no momento: 
“Por Amor de Sião” (Franklin Ferreira); “Del 
Tabernáculo al Templo” (Adolfo D. Roitman) e 
a Bíblia.

mundo como bases da maldade. “Longe de 
ter um pensamento que nega a existência da 
maldade e do sofrimento no 
mundo e longe de ter uma 
imagem de ‘rendição’ ao 
mal com esse secularismo 
desesperado. A gente 
precisa lidar com a realidade 
do mal, entendendo a sua 
origem e a sua posição 
diante do Deus todo-
poderoso”, afirmou.

forma, como, por exemplo, explicações 
exegéticas do Salmo 23, além de algumas 
das minhas experiências de vida com Deus”, 
disse.
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A partir desta edição, a Revista Trans Mundial passa a contar com uma nova seção 
chamada “Quem Faz a RTM”. A cada edição, um departamento da rádio será destacado e 
apresentado para que você conheça mais da nossa missão. O primeiro é a Comunicação.

Ricardo Kroskinsque
Diretor de Comunicação e Relações Públicas

The boss. É a pessoa que comanda a equipe e 
coordena as ações. Seu jargão é: qualquer coisa, 
estou no celular. É, vejam só, engenheiro eletricista de 
formação.

Carlos Alberto (Queko Brown)
Designer gráfico

Puro talento. Queko Brown é quem faz as artes da 
RTM. Desde logo dos programas a identidade visual de 
muitos projetos, como Revista, guias, e-books, entre 
outros. Tem formação em Web Design e em Teologia.

Mayara Ishi
Analista de Comunicação

Coordena os eventos e projetos para que tudo 
aconteça de forma organizada e no tempo certo. É 
a responsável pelo endomarketing (estratégias de 
marketing para colaboradores da RTM). Ela é quem 
cuida para que a equipe não perca prazos. É formada 
em Marketing.

Cuida de produção de conteúdo para site, redes sociais, Revista Trans Mundial, 
projetos especiais (e-books e guias), eventos, captação de recursos e planejamento 
estratégico.

                                  Conheça
“QUEM FAZ A RTM”,

nova seção da Revista Trans Mundial

O que a Comunicação faz?

Quem Faz a RTM
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Beatriz Gonçalves
Social media / jornalista

A garota das redes. A Bia planeja e executa as 
estratégias, além de produzir todo o conteúdo que 
você vê nas páginas da RTM pelas mídias sociais. É 
graduada em Comunicação Social e sempre está por 
dentro do que é tendência.

Rafael Lotto
Desenvolvedor de sites e APPs

Os APPs e os sites da RTM foram desenvolvidos 
e são geridos pelo Rafael (para a equipe RTM, mais 
conhecido como Fit). É engenheiro mecânico de 
formação, mas desde 2017 está imerso neste universo 
de programação e desenvolvimento. Qualquer B.O., a 
gente recorre ao Fit para resolver.

Lucas Meloni
Jornalista

É quem cuida da assessoria de imprensa da RTM 
(estratégias e execução de ações), é responsável pela 
Revista Trans Mundial, projetos especiais (e-books, 
guias e planos bíblicos da RTM na YouVersion), produz 
conteúdo para o site RTM e ainda produz e apresenta 
o programa “Missão Notícia”, da RTM. É formado em 
Comunicação Social e graduando em Teologia.

Aline Dias
Designer gráfico

A Aline é quem cuida das lindas imagens do 
Presente Diário para site e redes, prepara algumas 
capas de livros da RTM Editora, apoia na diagramação 
de revistas e e-books, produz imagens de divulgação 
de programas da RTM e apresenta o programa 
“Você Sabia?”, vinculado ao Ministério Mulheres de 
Esperança.
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Por Lucas Meloni

Em 2022, o Brasil chegou à terceira 
colocação entre os países que mais 
consomem podcasts no mundo, segundo 
levantamento com dados de Statista 
e Ibope. Mais de 40% dos brasileiros 
disseram escutar conteúdo em áudio em 
plataformas no período de 12 meses. O 
primeiro lugar foi ocupado pela Suécia, 
onde 47% da população afirmaram ter 
ouvido podcasts no período.

A ideia embrionária do podcast 
começou em 1999 com o RSS (Rich Site 
Summary), um formato que permite a 
distribuição de informações e conteúdo 
em tempo real na internet. Em 2001, 
começaram as gravações dos primeiros 

episódios no conceito como temos hoje. 
Em 2014, houve uma grande explosão 
no consumo de alguns tipos de conteúdo, 
sobretudo, pelo surgimento de títulos que 
tratavam de investigações criminais. Isso 
despertou muito a atenção do público.

De lá para cá, a tendência de 
consumo – claramente em alta – ajuda a 
movimentar números elevados. Estimativa 
da PricewaterhouseCoopers (PwC), 
referência em auditoria, aponta que 
apenas em 2020 a projeção de mercado 
dos podcasts nos Estados Unidos girava 
na casa de US$ 1 bilhão. Para o Brasil, não 
há números específicos.

Dentre as coisas que ajudam a explicar 

Reportagem de capa

BRASIL ENTRE OS QUE 
MAIS OUVEM PODCASTS 
NO MUNDO
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a grande procura por podcasts, está o 
fator pandemia, como explica Márcia De 
Toni, professora de Audiojornalismo da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
“O podcast alcançou popularidade no 
Brasil a partir da adoção da ferramenta 
por grandes veículos de mídia televisiva 
e impressa a partir de 2018. A pandemia 
também contribuiu bastante para a 
retomada da cultura de ouvir. O excesso de 
tempo de tela na vida online abriu espaço 
para conteúdo que permitisse o descanso 
dos olhos”, destacou.

A Rádio Trans Mundial ingressou 
nas plataformas digitais com seus títulos 
em podcast no mês de julho de 2019. Foi 
um processo gradual de inserção e de 
experimentação do formato. O universo 

podcast possibilitou explorar temas 
que não eram tratados pela RTM, com o 
objetivo de alcançar novos públicos. É o que 
acontece, por exemplo, com “Viajando por 
Terras Distantes”, um conteúdo exclusivo 
da Trans Mundial para plataformas que 
agrega ficção, livros, filmes, jogos digitais, 
séries e quadrinhos a partir das relações 
das pessoas com a cultura dentro de uma 
cosmovisão cristã. “O podcast possibilita 
fazer o diferente sem fugir da essência. A 
gente está dialogando na linguagem que 
os mais jovens falam e transitando no 
universo onde eles estão inseridos. Tudo 
isso para levar um conteúdo diversificado 
e de muita qualidade”, explicou André 
Castilho, diretor de Produção de Conteúdo 
da RTM e idealizador do projeto.
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Reportagem de capa

Todos os programas da RTM estão 
distribuídos nas principais plataformas 
digitais. Alguns têm formato específico 
para os agregadores como o “Envisionar 
Podcast”, “Mamma Mia” e “Fala, Pai”, entre 
outros.

Um dos títulos preferidos do público é 
o “Presente Diário”. O devocional da RTM, 
que completa 26 anos neste ano, figura, 
desde sua chegada às plataformas, em 

NAS PLATAFORMAS
janeiro de 2020, na casa dos 30 podcasts 
mais ouvidos da América Latina, de acordo 
com a Triton Digital (gigante no setor de 
distribuição de conteúdo em áudio). O título 
está à frente de podcasts conhecidos pelo 
público e produzidos por conglomerados 
de mídia como Grupo Globo, Time Warner 
e NBC Universal, entre outros, além de ser 
o único confessionalmente cristão dentre 
os 100 +.
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Quando se fala em produção de 
conteúdo, é importante estar aberto ao 
novo desde que as novas ideias agreguem 
valor. Uma coisa que aumentou muito 
nos últimos tempos foram os videocasts 
(combinação de áudio e vídeo). Apesar de 
ser comum classificá-los como podcasts 
com imagem, a professora Márcia De 
Toni faz uma diferenciação. “O sucesso 
dos videocasts não está associado ao 
podcast. A cultura de vídeo é maior e 
bem anterior, estimulada pelo celular e 
pelo barateamento dos equipamentos 

NOVOS FORMATOS
de gravação e softwares de edição de 
imagem. Os videocasts não são podcasts, 
embora alguns assim se denominem por 
utilizarem um estúdio de rádio como 
cenário para gravação”, acrescentou.

No segundo semestre do ano 
passado, a reforma e a ampliação dos 
estúdios da Trans Mundial, em São Paulo 
(SP), foram entregues, ampliando a 
infraestrutura e capacidade de gravação. 
A expectativa é que novos projetos em 
vídeo integrados com conteúdo em áudio 
sejam produzidos ao longo deste ano.

13transmundial.org.br     |



Reportagem de capa

Rádios saem na frente quando o assunto 
é gravação de conteúdo, como avalia a 
especialista Marcia De Toni. “Para as emissoras, 
produzir podcasts representa ampliar o campo 
de atuação, investindo em outra forma de 
comunicação. Há um público a ser alcançado 
com novos formatos sonoros ‘on demand’. A 
vantagem sobre outros atores (produtores), 
é que as emissoras de rádio já têm os 
equipamentos para a empreitada”, disse.

RÁDIO NA FRENTE

TOP 10 PODCASTS DA RTM 
COM MAIS DOWNLOADS
Presente Diário

Rota 66

Entendendo a Bíblia

Através da Bíblia

A Palavra em Canções

Conversando com Luiz Sayão

História da Igreja

Palavra do Pastor

#Adoração

Café com Deus
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PAÍSES COM
MAIS OUVINTES

CONHEÇA ALGUNS DE NOSSOS TÍTULOS

Brasil

Estados Unidos

Portugal

Angola

Canadá

Reino Unido

Japão

Itália

Moçambique

Índia

6
8

#Adoração
com Renato Marinoni

SonsDoCoração
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Especial

As contribuições 
dos cristãos 
evangélicos à 
educação

Ao longo da história do mundo, muitas 
áreas da sociedade foram muito 

influenciadas pelos cristãos. A educação 
foi, sem dúvida, uma das principais. Se os 
católicos, de algum modo, contribuíram 
em alguma medida com a área de ensino, 
foi a partir da Reforma Protestante que 
se pôde ver um aumento significativo nos 
investimentos na formação e capacitação 
de vidas por meio de instituições 
confessionais.

Os batistas, os presbiterianos, os 
metodistas, entre outros, são responsáveis 
por grandes colégios e universidades 
espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, 
todos criados a partir do pensamento de 
que o acesso ao conhecimento deve ser 
oferecido a todos, não apenas a uma “elite” 
religiosa.

Heliel Gomes de Carvalho, capelão 
da Universidade Evangélica de Goiás 
(UniEvangélica), destaca que as maiores 
universidades do mundo foram formadas 
a partir da contribuição de protestantes 
ou em um contexto influenciado por 
cristãos protestantes. “De acordo com o 

World University Rankings/Times Higher 
Education de 2017, das 20 melhores 
universidades do mundo, 18 tiveram apoio 
protestante. Foram, por exemplo, Harvard 
e Yale, Princeton, Oxford, Cambridge, Eve 
League nos EUA e Mackenzie no Brasil, 
com os primeiros cursos de engenharia. 
Na Coreia do Sul, os protestantes 
fundaram a primeira universidade das 
Coreias. Também é preciso destacar 
a Hudson Taylor University, na China, 
além de instituições de ensino superior 
na África e na Índia. É difícil dizer qual 
universidade não foi fundada ou que não 
tenha começado por missionários”, disse.

Martinho Lutero, um dos principais nomes 
da Reforma, não apenas se empenhou em 
que as instituições educacionais fossem 
mais acessíveis à população, mas que as 
comunidades tivessem escolas, de modo 
a ampliar o alcance do aprendizado, 
descentralizando a educação. Dentro do 
pensamento reformista, o conhecimento 
aponta para Deus; logo, quando se oferece 
acesso ao conhecimento, mais pessoas 
podem receber em forma de ensino de 

Por Lucas Meloni
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O que é ser confessional?

qualidade a revelação da plenitude do 
Deus que tudo criou.

Para Gomes, os protestantes têm ainda 
muito a contribuir com a educação. 
“Nada dá mais senso de valor próprio, 
criatividade, desejo de viver e alegria do 
que o conhecimento do amor de Deus. 
Assim, com esse trabalho começa a 
crescer a autoestima. Além disso, você 
tem a própria questão da educação, mas 
não a educação tecnicista, não a educação 
que só trabalha para as habilidades, mas 
uma educação que contempla o caráter, 
que contempla o amor, uma educação que 
contempla os princípios e valores. Não 
se deve gerar pessoas que só pensam no 
que vão ganhar, no que podem conquistar, 
no seu bem próprio. Se fizermos isso, 
estamos munindo o que há de pior nas 
pessoas, que é o seu egoísmo, a vaidade 
e o seu senso de busca por si mesmo. A 

educação precisa contemplar o caráter, 
as habilidades e também as competências, 
mas especialmente o valor da pessoa 
humana, a importância de pensar na 
sociedade, o valor do sacrifício, o valor de 
pensar na sociedade como um todo, e não 
somente na pessoa”, acrescentou.

A própria UniEvangélica é fruto desse 
trabalho. A mantenedora, a Associação 
Educativa Evangélica, foi criada em 1947 
por um grupo de cristãos com a visão 
de manter escolas urbanas e rurais e 
hoje conta com mais de 10 instituições 
educacionais, com mais de 10 mil alunos.

“A nossa origem está em missões 
evangélicas, portanto prezamos os 
valores cristãos. Todas as nossas ações 
são envolvidas na confessionalidade”, 
comentou a professora Cristiane 
Bernardes, reitora da UniEvangélica.

É quando um colégio ou universidade professa uma visão doutrinária. Isso não quer dizer 
que isso influencie diretamente o conteúdo oferecido, mas que a instituição professa 
abertamente uma fé / doutrina.
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Legado ao Brasil

Seja na área do ensino, no aspecto 
pastoral ou nos exemplos de vida, 

o Dr. Russell Shedd (pastor, escritor e 
missionário, falecido em novembro de 
2016) deixou muitos legados ao Brasil. 
Se vivo fosse, ele estaria com 92 anos, 60 
deles dedicados a seu ministério no país.

Natural da Bolívia, o Dr. Shedd era filho 
de missionários norte-americanos. 
Desenvolveu a maior parte de seu 
ministério como missionário da World 
Venture (Missao Batista Conservadora) 
Convenção Batista do Sul dos Estados 
Unidos. Antes de servir no Brasil, teve 
uma rápida passagem pela Europa, mais 
especificamente em Portugal, onde 
participou do começo da iniciou a Edições 
Vida Nova, editora que segue em atividade 
até os dias de hoje.

Em 1962, de malas prontas, o Dr. 
Shedd embarcou para o Brasil. Era, 
definitivamente naquele ano, o início de 
seu trabalho no país. Naquela época, a 
ditadura militar ainda não havia começado 
(apenas em 1964), mas a nação passava por 
muitas e significativas mudanças. No meio 
evangélico, a década de 1960 foi o berço 
do neopentecostalismo na igreja brasileira. 
Era o começo da conhecida teologia da 
prosperidade que, infelizmente, até hoje 
deixa marcas em algumas igrejas.

Shedd tinha como chamado principal o 
universo missionário. Tudo o que fazia era 
com foco missional. Para esta reportagem, 
a Revista Trans Mundial entrevistou três 
nomes que andaram lado a lado com ele 
por muitas décadas e compartilharam um 

Humildade e amor pelas Escrituras
pouco de suas impressões sobre o legado 
deixado pelo Dr. Shedd à igreja do Brasil.

“A minha experiência com ele foi em um 
ambiente bem de igreja. Eu ainda não 
tinha consciência da envergadura do que 
aquele homem já representava. Era um 
homem muito piedoso e acadêmico. Eu 
já era membro da IBEC (Igreja Bíblica 
Evangélica da Comunhão, localizada em 
São Paulo / SP), e ele chegou para ser 
uma espécie de pastor do meu pastor. 
Isso já denota uma competência e tanto. 
Ele nos foi apresentado como um grande 
professor e um dos editores da Bíblia 
de Estudo Vida Nova (que anos depois 
seria rebatizada como Bíblia Shedd)”, 
disse Marcos de Almeida, pastor da 
IBEC e professor do Seminário Servo de 
Cristo e da Faculdade Teológica Batista 
de São Paulo, onde também atua como 
coordenador acadêmico.

Segundo Almeida, tão importante quanto 
o papel de pastor e professor que ele 
desenvolveu na realidade da igreja local, foi 
o exemplo que passou ao amar a literatura. 
Desta forma, ele estimulava o estudo 
bíblico e o estudo constante. “Todas as 
vezes, ele chegava com muitos livros. Digo 
mais: era uma pessoa muito generosa. Ele 
vendia a preços impraticáveis no aspecto 
comercial. Cansei de ver pessoas que 
chegavam contando moedinhas e ele dizia: 
‘Irmão, não vou te cobrar nada. Pode levar’”, 
acrescentou dizendo que ele mesmo já foi 
um dos presenteados por Shedd.

Benedito Sérgio Lourenço, pastor sênior 
da IBEC, foi amigo e companheiro de 

Por Lucas Meloni
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jornada de Dr. Shedd por muitos anos. 
“Tivemos o privilégio de tê-lo em nosso 
corpo pastoral. Posso dizer que o Dr. 
Shedd foi um grande amigo. Certa vez 
ele deu uma entrevista a algum veículo 
de comunicação do sul do Brasil, quando 
esteve lá para pregar. Perguntado se 
alguém o ajudava, ele citou meu nome. 
Achei, de certa forma, engraçado, porque 
o Dr. Shedd já era alguém muito conhecido. 
Ser tido como alguém que andava com ele 
e contribuía de alguma forma com a vida 
dele foi algo marcante”, disse.

Em um artigo de maio de 2015, 
Lourenço destacou um pouco do valor do 
discipulado exercido por Shedd em sua 
vida. “Em todo o tempo, o Pr. Shedd esteve 
ao meu lado ensinando, incentivando, 
aconselhando, disciplinando e orando 
comigo. Com todas as responsabilidades 
que ele tinha com sua família, com seus 
estudos, suas pregações, suas viagens, os 
congressos, as conferências e de escrever 
livros, ele esteve presente nos melhores 
e piores momentos da minha vida, se 
não fisicamente, por telefone ou por 
internet. O discipulado do Pr. Shedd não 
se restringiu apenas ao meu ministério 
pastoral, mas principalmente ao cuidado 
que devo ter sobre a minha vida pessoal 
e familiar”, comentou (com adaptações). 

O Dr. Shedd teve com a Rádio Trans 
Mundial uma de suas parcerias mais 
significativas. No final da primeira década 
dos anos 2000, ele passou a integrar a 
equipe que fazia edições do Congresso 
RTM a diferentes partes do Brasil.

O formato do Congresso era especial e 
trazia consigo uma espécie de minicurso 
teológico para as igrejas. Além do Dr. 
Shedd, outros nomes como Luiz Sayão e 
Itamir Neves, entre outros, participaram 

Por ocasião dos 80 anos do Dr. Shedd, 
em 2009, Lourenço escreveu um texto 
especial que pode ser lido na sequência 
desta reportagem.

Helen Shedd Bizerra comenta que o pai 
tinha na simplicidade e na disposição 
em servir grandes características de seu 
chamado ministerial. “Sem dúvida, algo 
que sempre chamou a atenção minha e dos 
meus irmãos era o compromisso dele com 
a Bíblia e com a vida devocional. Meu pai 
sempre teve uma dedicação única para o 
estudo e entendia a importância dele para 
a nossa vida em todas as áreas”, comentou.

A Faculdade Teológica Batista de São 
Paulo, local em que Dr. Shedd deu aula 
por muitos anos, deve inaugurar em 
breve o Centro de Estudos e Pesquisas 
Dr. Russell Shedd, uma iniciativa da 
instituição que visa fomentar o ensino de 
qualidade na área da Teologia. O objetivo 
é que professores e alunos trabalhem 
juntos em pesquisas e no aprendizado 
dos idiomas originais bíblicos: hebraico e 
o grego. A medida já está em andamento 
e faz parte de um plano da Teológica de 
se transformar, em alguns anos, em um 
centro universitário.

Homenagem

RTM

dessa época deste projeto.

“O Dr. Shedd teve participação especial em 
programas gravados pela RTM em terras 
bíblicas, que foram utilizados em projetos 
de vídeo”, destacou Samuel Mattos, diretor 
técnico da RTM.

A Trans Mundial transformou o livro 
“Pecados e Pecadinhos”, um dos mais 
conhecidos de Shedd, em programa de 
rádio, com 42 episódios. É possível ouvir 
todas as edições no link

www.transmundial.org.br/radio/programas/pecados-e-pecadinhos/pagina/1
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Em 10 de novembro de 1929, Della, a mamãe, e Leslie, o papai,
trouxeram à luz seu terceiro filho, e o choro ecoou e cheio de ai.

O país era a Bolívia, ideal para missões, para o evangelho semear.
Nasceu Russell Philip Shedd, desde criança treinado para ensinar.

Pastor Benedito Sergio Lourenço - composto em 10/11/09

OITENTA ANOS DO PASTOR
RUSSELL PHILIP SHEDD

Legado ao Brasil

Em 1962 a ordem de Deus: sai de Portugal, para o Brasil aportar.
A ideia de ficar apenas suficiente para uma vida nova implantar.

Vida nova implantou, não só literatura cristã, mas no seu coração.
Brasileiro se tornou e a família se adaptou nesta terra com paixão.

Bem-aventurado este servo, cuja vida para o Senhor entregou.
Oitenta anos já vividos e no conselho dos ímpios não se guiou.

A conduta dos pecadores rejeitou, estes desígnios nunca imitou.
Quanto aos escarnecedores, orou, e nesta roda não se assentou.

Ao contrário, a sua alegria e satisfação está na Palavra do Senhor.
Com coração ajustado, medita nessa lei dia e noite, obtendo temor.

Servo assim é como árvore plantada à beira das águas correntes,
Com os frutos no tempo certo, as folhas lindas e o labor evidente.

Dizem que 80 anos têm a marca do “carvalho”, árvore imponente.
Tronco forte e com raízes profundas, nas tempestades é resistente.
Para o carvalho, a tempestade não ameaça, é desafio a ser vencido.

Nesta nova fase da vida, Russell Shedd se torna mais destemido.

O Pr. Shedd não deve ser considerado como os de idade avançada.
No caminho desta coroação, a bênção do Senhor será derramada.
É uma recompensa pela vida de retidão, expandida pela lealdade.
Estes anos trazem sabedoria e virtudes, sinal de honra e piedade.

O que dizer mais do Pastor Shedd que oitenta anos conquistou?
Observando seu jeito de ser, com amor e afinco, muito ensinou.

Mestre das Escrituras apegado a Deus, com coragem caminhou.
Ainda que com muitas lutas, sem esmorecer na fé perseverou.

Não fosse Deus em toda sua vida, não alegraríamos nesta hora.
Não fosse irmã Patrícia no casamento, não festejaríamos agora.
Tudo que hoje se expressa, só por muita graça e por grande amor,

De Jesus Cristo, família, igreja e amigos que o abraçam com ardor.

A Deus toda glória e gratidão pela vida do seu
Filho Pastor Russell Philip Shedd - 80 anos de vida – servo do Senhor.
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Ser brasileiro e evangélico é 
desafiador. Ainda mais no atual contexto 
que a igreja está envolvida em discussões 
e, infelizmente, divisões. A pergunta que 
fica para quem deseja ser seguidor ativo e 
propagador do Evangelho é de como ser 
um cristão brasileiro relevante.

Para responder a essas e outras 
perguntas, a Rádio Trans Mundial 
convidou o compositor, músico e autor 
do livro “Ser Evangélico sem deixar de 
ser brasileiro”, publicado pela Editora 
Ultimato, Gerson Borges. Confira a seguir 
os principais trechos:

Gerson – É uma igreja muito influenciada 
pela cultura americana (mega church, 
marketing, uso da mídia, consumismo 
religioso). Falta melhor formação 
teológica da sua liderança, talvez, ou algo 
pior: um descomprometimento crescente 

RTM – Gerson, explique qual a principal 
característica da igreja brasileira. Na 
sua visão, é uma característica positiva 
ou negativa? Por quê?

Eu fui muito influenciado pelo movimento 
missionário. Igrejas de todas as 
denominações que abraçaram o chamado 
missionário/missional são igrejas vivas, 
evangelizadoras, discipuladoras, e 
engajadas em ação social, no cuidado “do 
órfão e da viúva”, para citar a expressão de 
Tiago.

Pelas suas andanças pelo Brasil, o que 
de mais marcante você já viu / viveu com 
relação à igreja? Por que foi marcante?

Não só podem como devem! Por exemplo, 
em termos litúrgicos, de como louvamos 
e adoramos a Deus - o uso dos hinos 

Criatividade e tradição podem andar 
juntas no âmbito da igreja? Como 
ser criativo sem afrontar os mais 
tradicionais?

A IGREJA 
BRASILEIRA E 
O EVANGELHO
com a Palavra de Deus. A igreja tende 
a ser mais e mais um negócio religioso, 
“dança ao redor do bezerro de ouro”, para 
citar Êxodo 32. Mas há muita coisa boa 
também, é claro.

Entrevista
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Como disse na resposta anterior, 
redimindo nossa cultura naquilo que 
não fere a Palavra de Deus. Não temos 
problema com a culinária brasileira, mas 
com os ritmos brasileiros. Isso é muito 
curioso para mim…o que chamamos de 
hinos tradicionais, em grande escala é 
música popular americana e europeia 
dos séculos XVI em diante, com letras 
evangélicas!

Eu diria que o principal é fazer distinção 
entre contextualização e sincretismo. 
São coisas distintas. Jesus era judeu, mas 
denunciou os erros do judaísmo farisaico, 
por exemplo.

O empobrecimento das nossas expressões 
de culto. A essência do cristianismo não se 
perde se fizermos uma contextualização 
cultural bíblica e cuidadosa, por exemplo.

Resuma em um parágrafo como é ser 
evangélico sem deixar de ser brasileiro…

Na sua avaliação, quais os desafios que 
a igreja tem diante do contexto cultural 
tão diversificado e de mudanças tão 
rápidas?

Quais os riscos de se permitir 
uma “estrangeirização” em nossas 
comunidades de fé?

Prefiro os clássicos. Não é um esnobismo 
não, longe disso. Eu creio que ler os 
clássicos da teologia cristã, por exemplo, é 
muito mais enriquecedor do que a maioria 
dos autores contemporâneos, brasileiros 
ou não. Como lemos em Eclesiastes, “não 
há nada de novo debaixo do sol”.

O que você tem lido e ouvido de 
conteúdo cristão brasileiro?

tradicionais, com arranjos novos, por 
exemplo, é algo muito rico porque são 
teologicamente muito melhores dos que 
os cânticos do worship, como a moçada 
chama o movimento de louvor e adoração 
americano, australiano… e o uso da rica 
música popular brasileira - uma das mais 
belas do mundo todo!
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Uma coisa não sai da minha mente: confiar é sinal de maturidade. 
Desde que comecei esta jornada, muita coisa mudou na minha vida. A 
principal delas é que estou sendo ensinado a esperar e a confiar.

No imediatismo da vida, sempre quis as coisas “para ontem”. Só 
o que tempo de Deus é diferente. A nossa vida não é uma padaria, 
onde chegamos a qualquer hora e temos as coisas que desejamos 
lá prontas. Ao ouvir um casal no rádio, numa conversa tão boa que 
pareciam amigos que estavam na mesa aqui de casa a me acompanhar 
num café da tarde, aprendi sobre confiança.

Ela relatou sobre o período da juventude, quando saia pelo 
mundo com a mochila nas costas. Era a única “propriedade” que 
tinha. Um dia, ela e os amigos viram que o dinheiro havia acabado e 
que dependiam apenas da boa vontade de alguém para terem algo 
para comer.

Deus é bom. Meus olhos se encheram de lágrimas quando ela 
disse que um senhor, em um bar, a ouviu pedir por pão e decidiu 
ajudá-la. Aquele homem disse ao dono do lugar que desse o que ela 
precisasse e ainda lhe deu um peixe. Dependência total. Quando 
todas as portas pareciam fechadas, o Deus cuidador mostrou que 
ele é quem tem a chave de todas.

Me lembro do texto que aprendi há poucos dias, no grupo de 
estudo: “Não me dês nem pobreza nem riqueza; dá-me apenas o alimento 
necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria: 
‘Quem é o Senhor?’ Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando 
assim o nome do meu Deus” (Provérbios 30.8-9 / NVI). O Senhor que 
alimenta entrou com toda a providência.

A crônica desta edição foi pensada com 
base no programa “Diário de Viagem”, com 
Wesley & Marlene – episódio “Pão e peixe 
lembram Jesus”. Para ouvir, aponte o seu 
celular para o QR Code ao lado.

Crônica do Peregrino

O SENHOR QUE ALIMENTA
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A coluna “Tamo Junto!’’, da Rádio 
Trans Mundial, é o pretexto perfeito 
para o seu encontro com os jornalistas 
Walter Fernandes e Paula Ferreira, 
apresentadores e produtores do projeto. 
Desde 2021, a poetizada mescla de 
reflexões bíblicas e crônicas do cotidiano 
são os assuntos já agendados para todas 
as manhãs de segunda-feira, no programa 
“Fique por Dentro’’.

A coluna nasceu do convite da jornalista 
Michelle Gomes, então apresentadora do 
programa matinal na época. “A ideia era 
conciliar duas paixões: o jornalismo e a 
caminhada com as pessoas. Paula, minha 
esposa, logo sugeriu o nome ‘Tamo Junto!’, 
pois é com essa frase que ela finaliza 
as orações que grava para o calendário 
do Mulheres de Esperança”, comentou 
Walter.

Comunhão e sensibilidade são os 
ingredientes que Paula e Walter usam 
para temperar as colunas do “Tamo 
Junto!”, sempre à moda da casa! Aliás, 
palavras essas que são a identidade 
de programa, tudo segundo à luz da 
Palavra. “Comunhão porque não dá para 
seguir sozinho. Um cristão não pode 
andar sozinho. Sensibilidade porque, em 
um mundo tão voltado para si mesmo, 
olhar para o outro tornou-se um ato de 
resistência”, completou.

Para você, caro leitor, o que é estar 
junto? Na visão de Walter, estar junto é 
“se interessar pelo outro, se importar. 
E o programa representa isso por meio 
de textos que incentivam um olhar mais 
apurado, menos apressado sobre a 
necessidade das pessoas, suas aspirações, 
dificuldades e dilemas”, destacou.

E aí, “tamo junto”?

“TAMO JUNTO”
UM JEITO DE VER E OUVIR O 
MUNDO MENOS ACELERADO

Programação

Por Marcelo Favero

Marcelo Favero
Jornalista e assistente de Produção da RTM
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Criatividade para transmitir a mensagem

A criatividade de Deus salta aos olhos em toda a sua criação. 
Diferentemente da criatividade humana, Deus “inventou” todas as coisas do 
nada (Hb 11.3) e em apenas seis dias formou uma variedade incalculável de 
espécies (Sl 104.24) todas dotadas de beleza (Ec 3.11) e expressando sua 
grandeza e glória (Sl 19.1). Essa criatividade se eleva a um nível superior e 
exclusivo quando consideramos a criação do homem, único ser que carrega 
em si a imagem e semelhança do próprio Criador (Gn 1.27; Is 64.8), sendo 
por isso coroado de honra e glória (Sl 8.5) e trazendo em si mesmo uma 
criatividade derivada de seu Criador.

Após a queda, o homem teve a sua imago dei corrompida pelo pecado, 
mas ainda conserva parte de sua capacidade criativa. Afastado de Deus, 
agora não enxerga a glória do seu Criador e o rejeita. Em Cristo, a Igreja 
é conclamada a levar a mensagem salvadora a todos os homens decaídos 
em uma linguagem e forma capazes de captar a sua atenção em meio a uma 
cultura em contínua desinformação e degeneração. Compreender os novos 
fenômenos de comunicação é um desafio até para os profissionais mais 
experientes da área, mas a Igreja de Cristo tem uma grande vantagem: o 
Espírito Santo como fonte de poder para o cumprimento de sua tarefa. O 
mesmo Deus criativo fornece à sua Igreja os meios para que ela ultrapasse 
as barreiras e alcance os corações.

A RTM é um testemunho vivo dessa verdade. Como alcançar vastos 
territórios com o evangelho? Transmissores potentes foram a resposta. 
Como furar a barreira da Cortina de Ferro da antiga URSS? Pelas ondas do 
rádio. Há também formas mais singelas: Na Coreia do Sul, alguns irmãos 
resolveram soltar balões de gás com passagens bíblicas que subiam do lado 
sul-coreano da fronteira e caíam em algum lugar do lado norte-coreano. 
Foi tão eficaz que criou um problema diplomático. Assim, se precisamos 
de criatividade, busquemos na mesma fonte que nos oferece sabedoria (Tg 
1.5) e, qualquer que seja a barreira, veremos os mesmos frutos como no 
princípio quando indagaram:

“Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as 
grandezas de Deus?” (At 2.11).

Paulo César Nunes Santos
Pastor da Igreja Presbiteriana do Morumbi, em São Paulo (SP)

Fala, pastor

Por Paulo César Nunes Santos
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