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Por que obedecer? 
Alejandro Bull6n 
Secretorio ministerial 
do Divisoo Sui-Americana 

A 
hist6ria do jovem rico esta cheia de li<;:oes pra

ticas para todos as tempos. Desde a pergunta 

dramatica: "0 que farei para herdar a vida 

eterna?" ate a triste decisao de nunca mais procurar 

Jesus, cada palavra encerra significado especial. 

Permita-me falar nao do jovem rico, mas dos an

ciaos da igreja em que ele assistia. 0 contexte do re

lata nos leva a criar um quadro da situa<;:ao em que 

aqueles lfderes viviam. 

Eram homens que desejavam o melhor para a 

igreja. Viviam preocupados em cuidar da imagem da 

igreja e defender prindpios. Nao existe nada de errado 

em zelar pelas "veredas antigas". Ainda hoje, isso con
tinua sendo imperative. Num mundo deteriorado par 

filosofias que dao origem ao liberalismo devastador, 

nunca se precisou tanto de lfderes que saibam defen

der as prindpios eternos que Deus estabeleceu para a 

felicidade do ser humano. Portanto, nao se sinta "ultra

passado" ao defender as valores que a Bfblia ensina. 

0 grande problema dos lideres do jovem rico era 

que s6 viviam preocupados com a igreja. Era uma ati

tude incoerente porque a igreja e formada de seres 

humanos. A igreja nao e temple nem predios. Mas, o 

contexte da hist6ria da a impressao de que as lideres 

tinham perdido essa visao. A (mica coisa que impor

tava era que as membros se comportassem bern. 

De alguma forma, o jovem tinha aprendido a obede

cer. Era o excelente membra de igreja que todo anciao 

gostaria de ter, a nao ser por um detalhe: nao era feliz, 

sentia-se perdido dentro da igreja. E possfvel alguem es

tar perdido, vivendo vida correta e cumprindo tudo? A his

t6ria do jovem rico nos prova que sim. Ninguem sabia do 

vazio do cora<;ao que o atormentava dia e noite. 

A hist6ria relata que o jovem procurou Jesus e Lhe 

disse: "Bam Mestre, que farei para herdar a vida etema?" 

Jesus partiu do conhecido ao desconhecido. 0 que ele 
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conhecia? Lei, norma, mandamento. Entao, Jesus come

<;:ou par ai. Disse a ele: "Guarda as mandamentos': e o 

jovem respondeu: 'Tudo isso tenho guardado". Ao vera 

angustia do jovem, Jesus tentou leva-lo a dimensao do 

evangelho que ele desconhecia: a obediencia s6 vale 

quando e fruto do amor. A obediencia nao e causa da 

salva<;:ao, e resultado. Obediencia, simplesmente par 

obediencia, dever au obriga<;ao, pode ter algum valor so

cial ou ate moral. mas nunca espiritual. 

"Este povo honra-Me com os labios", disse Jesus 

referindo-se aos lideres daquele tempo, "mas o seu 

cora<;:ao esta Ionge de Mim" (Mat 15:8). "Da-me, fi

lho Meu, o teu cora<;:ao" e o primeiro pedido do Se
nhor Jesus a quem deseja segui-Lo. Ap6s entregar o 

cora<;:ao ao Senhor, que "as teus olhos se agradem 

dos Meus caminhos" (Prov. 23:26). 

Os lfderes daquele tempo nao entendiam isso. Acha

vam que obedecer era suficiente. lgnoravam que a Deus 

agrada a obediencia s6 quando e resultado do amor. 

A Biblia conta que o jovem rico nunca mais voltou. De 

alguma forma, era mais facil cumprir tudo o que a igreja 

esperava do que entregar o cora<;:ao a Jesus. Que fim tris

te para uma hist6ria que podia ter outre ultimo capitulo. 

Desde aquele encontro de Jesus com o jovem rico, 

mudaram gera<;:oes, e ja peregrinamos intensamente 

neste mundo de sofrimento e dar. Sera que aprende

mos a levar a igreja a obedecer a Deus par amor? A 

obediencia nao e negociavel. Os prindpios de Deus 

sao eternos, nao mudam nem com o tempo nem 

com as circunstancias. 0 que era pecado nos tempos 

de Cristo continua sendo pecado hoje. 0 amor nao di

minui nunca o nfvel dos principios. Os principios e a 

obediencia a eles nunca podem entrar na pauta de 

uma discussao. A grande preocupa<;ao e: o que fazer 

para nao haver em nossa igreja pessoas como o jo

vem rico? Esse e o desafio! Pense nisso. 0 
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Paulo Pinheiro 
Editor 

Ouvindo 
com atenca 
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. '] a vi lfderes competentes que, diante de um pelotao, s6 viam um pelotao. Mas os grandes lideres, quan
do diante de um pelotao, enxergam 44 pessoas distintas, cada qual com suas aspira<;:oes, cada qual 
querendo viver, cada qual querendo ser bom:· 

Com essa frase, o general Normam Schwakopf destaca a qualidade do lfder em enxergar seu pelotao como 
pessoas distintas. Como isso e possivel? Somente poderemos enxergar as "aspira<;:oes" de 

outras pessoas seas conhecermos. Assim, para "enxergar 44 pessoas distintas", deve-se es
cutar o que elas tem a dizer: reclama<;:oes, sugestoes, perguntas etc. 

Ap6s ouvir, o lfder cristae acata e defende as boas ideias com entusiasmo ou, com 

diplomacia, rejeita aquelas ideias que nao se afinam com o prop6sito do evangelho. 
Porem, nao basta fazer de conta que se esta ouvindo. E necessario ter interesse pelo 

que o outro expressa. Se alguem esta conversando com voce sobre um assunto, em 

particular, e porque ele considera isso importante. Seja cortes e nao o interrompa com 
coisas paralelas ou fazendo compara<;:oes. Nem conte que o mesmo se passou com 

voce. Procure escuta-lo ate o fim. Quando der vontade de interferir, morda a lingua. 

Ou<;:a; ele precisa falar. "Procura conhecer o estado das tuas ovelhas" (Prov. 27:23). 
Quem ouve, sente empatia pelo irmao; descobre dificuldades pessoais; tem chan

ce de se posicionar com imparcialidade diante de conflitos familiares ou 

"Procura conhecer 

o estado das tuas 

ove/has." 

Prov. 2 7:23 

congregacionais. E capaz de avaliar melhor as limita<;:oes de quem fala, descobrir dons e dar condi<;:oes para 

que os membros participem do programa de evangelismo de forma integral. 

Para est~ numero, a Revista do Anciao selecionou artigos que o ajudarao a conduzir a igreja pelo cami
nho da salva<;:ao, e a coordenar e mobilizar a igreja neste semestre. Boa leitura. 
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F
rancisco aceitou o evangelho em 

1977, atraves de estudos biblicos 

recebidos por parte de familia-
res. E casado com Maria Mary Cardoso 

Dias e pai de tres filhos: Cintia, Junior e 

Francimario. A familia vive na cidade de 
lmperatriz, sui do Maranhao, onde ele e 
tecnico em transa<;:Oes imobiliarias. Ha 

cerca de 20 anos faz parte do anciona
to da lgreja Central desta cidade, que 
conta com 300 membros. Atualmente, 

e primeiro anciao e tem se destacado 
como lider espiritual empreendedor, 
missionario e integrado no programa 
da igreja para todo o estado do Mara

nhao. Ele concedeu esta entrevista para 
o Pastor Jonas Arrais por ocasiao do 

"Programa lntegra<;:ao 2005': realizado 
anualmente pela Uniao Norte-Brasileira 
com o prop6sito de treinar e desafiar a 

igreja a evangelizar seu territ6rio. 

Anciio: Para o senhor o que signi

fica ser um an ciao de igreja? 

Francisco: E um privilegio acompa

nhado de grande responsabilidade. 

FRANCISCO DE ASSIS CHAVES OIAS 

Deus em 
• • 

pnmetro 
Iugar 

Significa ser nomeado pela igreja, 

mas acima de tudo chamado por 

Deus para · essa fun<;:ao eclesiastica. 
Sinto-me co-pastor, lider responsavel 

pelo bem-estar espiritual dos mem
bros da igreja e que tem muitas ativi

dades para exercer em beneficio da 
mesma. Procure manter o foco da ra
zao maior da existencia desta igreja 

que e ganhar almas e preparar um 
povo para o encontro com Jesus. 

Como a senhor concilia sua profis

sao com o trabalho da igreja? 

Apesar da intensa atividade pro

fissional que desempenho, procure 
sempre dar prioridade as atividades 

da igreja. Sinto que, quando procedo 
assim, sou grandemente abenc;oado 
por Deus em minha profissao e no 

contexte da famrlia. Procure aplicar o 

princfpio de Mateus 6:33, que e o 
de colocar as coisas de Deus em pri

meiro Iugar e ate hoje nao me arre
pendo de assim proceder. Deus 

sempre cumpre Suas promessas. 

E a familia o apoia nesta atividade 

junto a igreja? 

Minha esposa tambem tem pro
curado se envolver em diferentes ati

vidades na igreja. Atualmente, ela tra
balha com os Ministerios da Mulher. 

Meus filhos procuram ter participa
<;ao efetiva na area da musica. Sou 
muito grato a Deus pela familia linda 

que tenho e pelo apoio que tenho 
recebido deles. Creio ser esse um 
dos segredos para se realizar um 

bom trabalho como anciao. 

Que tipo de ajuda e recursos os 

ancioos necessitam para serem 

mais eficientes na igreja? 

Quero ressaltar a necessidade 

de mais treinamento e orienta<;ao, 
associados ao apoio mais direto e 
significative da parte do pastor dis

trital. Contudo, reconhe<;o que esta
mos bem melhor nesse sentido 
hoje do que em rela<;ao ao passa
do. Hoje, ha mais treinamento e 

material. Por exemplo, os anciaos 



I 
estao felizes e agradecidos pela ini
ciativa da igreja em colocar o Ma
nual do lgreja, Cuia para Ancioos e 
Revista do Ancioo nas maos da 
maioria dos lideres da igreja. Agora, 

se todos lerem e estudarem esses 
materiais, encontrarao suficiente in

forma<;ao para desenvolverem um 
bonito trabalho junto a igreja. 

Quantas vezes o senhor costuma 

pregar por mes? 

Normalmente uma media de seis 

sermoes. Sem contar 
com as campanhas 

estao sendo batizados, (2) falta de 
apoio da parte da igreja em integrar 
e envolver os novas converses nas 

atividades da igreja e (3) abandono 
ou falta de atendimento, que pede

ria ser feito por meio de um plano 
de visitac;ao a eles. Precisamos fazer 

algo para mudar essa triste realida

de. lnfelizmente, a apostasia e tam

bern um problema espiritual da 
igreja que sempre existira, mas que 

podemos minimiza r. 

0 que o anciiio pode 
fazer para dirimir esse 

problema? evangeHsticas que 
realizamos no decor- "Prime ira, Particularmente, pre

cise dar mais atenc;ao 
aos novas converses. 

rer do ano. 
o onciao deve 

De onde extrai ma- Nao s6 no sentido de in
terial para OS Ser- Sef UmQ peSSQQ tegra-los social e espiri-

moes? tualmente na igreja, mas 
Os sermoes que espirifUOf." tambem em notar OS pri-

fa<;o, procure basea- meiros sintomas de que 

los na Bfblia e no Es- algo nao anda bern com 
pfrito de Profecia. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; eles espiritualmente. Par 

Uso tambem outros materiais de lei- exemplo, a ausencia deles nos cultos 
tura que a lgreja fornece. Outra fon

te para preparar sermoes, encontro 
na Revista do Ancioo, Revista Adven
tista, Medita~oes Matinais e Revista 

Ministerio. Alguns sermoes, muito 
uteis, sao aqueles que o Campo nos 

envia regularmente. 

Como o senhor ve a questiio do 
apostasia no igreja? 

t algo que me preocupa muito. 

Sei que os motivos da apostasia sao 
varios e complexes. Deveria ser mo

tivo maior de preocupa<;ao e estudo 
da parte dos lfderes de cada igreja. 
Esse problema se manifesta como 

resultado de tres coisas: ( l) prepa
re doutrinario deficiente dos que 

e programas da igreja, dificuldade em 
fazer novas amigos e desinteresse 
pela devo<;ao pessoal. Acredito que 

um anciao deveria priorizar visitas a 
essas pessoas, incentivando-as a 
manterem o primeiro amor. 

Sua igreja tern realizado reunioes 
regulares de anciiios? 

0 Conselho de Andaos se reune 

uma vez par mes, quando procuramos 

planejar e avaliar o programa da igreja. 

Nessas reuniaes tambem oramos, es

tudamos a Biblia e recebemos orienta
c;oes sabre nossas responsabilidades 

como lideres. Em geral, o pastor esta 
presentee isso e fator importante para 
mantermos a unidade ministerial. 

I 
0 que sua igreja tern feito para 
atender os interessados em estu
dar a Biblia? 

Mantemos um forte programa de 

atendimento por meio das duplas 

missionarias, classes biblicas perma
nentes e cultos evangelisticos. Temos 

muito ainda a melhorar, mas essas 
sao as atividades basicas que desen

volvemos. 

Que tipo de evangelismo o senhor 
tern realizado como ancioo de 
igreja? 

Procure sempre apoiar todas as 
iniciativas do Campo local e de mi

nha igreja na area da evangelizac;ao. 
Tenho realizado o evangelismo de 
Semana Santa e as campanhas de 
colheita a cada ano. 

Nestes ultimos anos, quantas pes

soas o senhor ajudou a preparar 
para o batismo? 

Nao sou muito de ficar registran
do numeros com exatidao, mas com 

certeza foram mais de 200 pessoas 
nos ultimos cinco anos. 

Em sua opinioo, quais sao as tres 

qualidades que todo ancioo deve 
possuir? 

Primeiro, o anciao precisa ser 
uma pessoa espiritual. Deve pos

suir esse reconhecimento por par

te da familia, da igreja e da comu
nidade em que vive. Outra qualida
de e ter o minima de conhecimen

to e capacidade para fazer bern o 
trabalho que lhe for dado realizar. 

lsso inclui maturidade. Finalmente, 

precisa ser alguem que tenha pai
xao pelas almas e genuine amor 
pelo rebanho que o Senhor lhe 
confiou para cuidar. 0 
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LIQEBANyA 

Voce consegue 
Roy Adams 
Editor ossociodo 

guardar um 
do Adventist Review 

segredo?~~ 

0 Pastor Jose acabara de en

contrar a ilustrac;:ao de que 

necessitava para destacar 

um ponte em seu sermao. "Quem 

dera voce pudesse ver a tristeza es

tampada no rosto da pobre mae ao 

sentar-se diante de minha mesa e 

contar-me a respeito da filha que ten

tara suiddio", ele disse. 

0 problema dessa mo<;a comec;:ou 

na adolescencia. Contra as admoesta

<;5es dos pais, uniu-se a colegas erra

dos na escola. Engravidou e depois en

trou em profunda estado de depres

sao. Essa mae procurou o pastor, total

mente transtomada, nao apenas com o 

que havia acontecido com a filha, mas 

tambem temendo o que poderia acon

tecer a familia se alguem descobrisse. 

Seu marido era um dos pilares da igre

ja e muito conhecido na comunidade. 

Enquanto o pastor relatava a his

t6ria durante o culto divino, a congre

ga<;ao, antes sonolenta, passou a ser 

todo ouvidos. A atenc;:ao que lhe era 

prestada levou-o a acreditar que esta

va ganhando pontes. Talvez sim, mas 

infelizmente as custas da confianc;:a 

daquela mae em desespero. 

Na verdade, o pregador poderia 

estar a tres mil quilometros da familia 

em questao, mas o que ele nao sabia 

e que a congrega<;ao era muito intro

metida, que tinha um leve conheci

mento do caso e estava desejosa de 

receber mais informac;:oes a fim de 

juntar as pe<;:as de seu "quebra-cabe

<;:a" e poder comentar depois do culto. 

0 senador americana Sam Ervin, 

notabilizado pelo caso Watergate, e so

frendo devido aos constrangedores va

zamentos de informac;:oes da comis

sao do Senado, reclamou: '~lgumas 

pessoas nao conseguem ter nada na 

mente sem que lhes saia pela boca:' 

As palavras do senador Sam sao 

verdadeiras. 0 dirigente da igreja tem 

o mais solene dever de guardar o 

que lhe for comunicado em total 

confidencia. Se refletirmos, alguns de 

n6s veremos que somos negligentes 

nessa area e que se faz necessaria 

uma grande reorientac;:ao. Podem ser 

requeridas mudanc;:as como: 

(1) Dialogar com a esposa sabre 

temas que nao envolvam a vida pes

seal das pessoas que buscam nosso 

aconselhamento. Com tato, devemos 

deixar a esposa ciente de que certas 

areas de nosso trabalho devem ficar 

guardadas apenas em nossa mente. 

(2) Devemos estar dispostos a dei

xar de empregar algumas ilustra<;:oes 

perfeitas para nossos sermoes a fim de 

proteger o carater confidencial delas. 

(3) No caso raro em que a expe

riencia da pessoa tenha o potencial de 

suprir as necessidades espirituais da 

congregac;:ao, devemos estar atentos e 

pedir permissao antes de partilhar tal 

experiencia com fins ilustrativos. 

Embora o anciao sensate ira in

centivar as pessoas a confiarem em 

Deus, sempre havera aqueles que 

necessitam do brac;:o humane, ainda 

que apenas por um momenta. A 

pessoa que chegou no ponte em 

que sente que deve revelar suas 

quest5es pessoais a ouvidos huma

nos ja esta suficientemente abatida. 

Trair sua confidencia e sujeita-la a 

magoa adicional. Mantenha esse se

gredo entre voce e ela e assim voce 

estara estabelecendo lac;:os de con

fianc;:a que lhe irao permitir ajuda-la. 

0 anciao que sabe quando se calar 

tem um bem inestimavel. 0 
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QQUTRINA BIBLICA 

James A. Cress 
Seaetario ministerial 
do Associo~bo Cera/ 

Poder no sangue 
de Jesus 
Em todas as epocas, a cruz est6 ligada 
a fe e libertac;oo dos filhos de Deus 

II p orque decidi nada saber en
tre v6s, senao a Jesus Cristo 

e este crucificado" (I Cor. 

2:2). Procure p6r em pratica esse 

lema de Paulo. Pregue a respeito de 

Jesus. Somente Jesus. Pregue a res
peito de Sua crucifixao. Pregue a res
peito dEle como o antidote para o pe

cado. Pregue sabre Jesus como nos
so Criador, nosso Exemplo, nosso 

Substitute, nossa Certeza, nosso Me
diador e nosso Rei que em breve vira. 

Voce nao precisa pregar a respei

to de mais nada. Se voce acha que 
exauriu o tema a respeito de Jesus, 

comece outra vez a recontar a velha 
hist6ria. A repeti<;ao revigora seu co

ra<;ao e ate mesmo, estranhamente, 

aquece o cora<;:ao dos ouvintes. 
0 que ha de tao essencial no pre

gar a respeito de Jesus crucificado? 

Esta e a essencia do evangelho: Je
sus assumindo o meu Iugar. Eu me
recia morrer; Jesus tomou meu Iugar. 

"Cristo foi tratado como n6s merecla
mos, para que pudessemos receber 

o tratamento a que Ele tinha direito. 

Foi condenado pelos nossos peca

dos, nos quais nao tinha participa<;:ao, 
para que f6ssemos justificados por 

Sua justi<;:a, na qual nao tinhamos 
parte. Sofreu a morte que nos cabia, 

para que recebessemos a vida que a 
Ele pertencia. 'Pelas Suas pisaduras 

fomos sarados' (lsa. 53:5):' - 0 De

sejado de Todas as Nar;oes, pag. 25. 
Lindo relata, simples, clara, conci

se, abundante, generoso, replete do 

perdao e restaura<;:ao totais. Anos 

atras, fiz algumas anota<;:oes e adap
tei uma apresenta<;:ao feita por Maxie 
Dunham em uma poderosa mensa

gem a respeito do derramamento do 

sangue de Jesus, mostrou que a Pas
coa antecipa os beneficios da reden

<;ao. "0 sangue vas sera par sinal" 
(txo.12:13). Sinal do que? 0 que o 

sangue de Jesus pode significar para 

voce e para mim? 
Seguran~a e Prote~ao. A expe

riencia da Pascoa signifca, essencial

mente, prote<;:ao. Deus nao passou 

meramente pelos lares protegidos 

pelo sangue. Ele manteve guarda, 

protegendo cada porta aspergida 
com sangue e as pessoas segura

mente abrigadas naquela casa. Pense 
nisso. Protegidas pelo sangue. Prote
gidas mesmo na hora do julgamento. 
Protegidas da penalidade do pecado. 

Protegidas do ataque furioso da mor
te. Como? Protegidos pelo sangue ... 
se decidirmos permanecer sob esse 

abrigo! Dunham disse: ':Alguns falam 

descuidadamente, ate com uma in
fluencia maligna, a respeito da 'segu

ran<;:a eterna' como se fosse respon
sabilidade do Senhor nos manter em 

seguran<;:a, uma vez que 0 aceitamos 

como Salvador! Nao abuse da gra91 
de Deus. Ele ja fez a Sua parte! Cris

to pagou urn pre<;:o terrivel par nossa 
salva<;:ao; pagou o pre<;:o com Seu 

pr6prio sangue! Estaremos protegi

dos enquanto clamarmos continua
mente pelo poder do sangue!" 

Submissao. Embora o sangue 
fosse derramado quando o cordei-
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ro era sacrificado, ele tinha que ser 

aplicado na porta da casa. Imagine 

a cena assombrosa. 0 Senhor na 

forma de urn Anjo executando a 

sentenc;:a, passando pela Terra com 

olhos penetrantes, olhando de urn 

lado para outro e reivindicando o 

primogenito no juizo apavorante e, 

no entanto, passando por alto as 

moradas seladas com o sangue. 

Deixando em paz as familias identi

ficadas com o sangue como tendo 

ouvido o chamado de Deus e esco

lhido a fidelidade. 

Esta e a realidade. A hora do 

juizo estava trazendo morte a cada 

lar. 0 sangue devia ser derramado. 

Para os impenitentes, a morte do 

primogenito. Para aqueles que se 

arrependeram, a morte do unico 

Filho de Deus. 0 resultado depen

dia do sangue derramado. 0 pro

cesso foi desagradavel, porem, 

proveu a realidade mais aprazivel. 

E o sangue espargido falou da fe, 

da obediencia, do testemunho e 

da submissao. 

Substitui~ao. 0 cordeiro era 

morto em favor de todos os da 

casa. Israel era salvo pelo cordeiro -

o melhor e mais perfeito que po

diam encontrar. Nas casas em cujas 

portas havia sangue aspergido, eles 

comiam o cordeiro que fora morto 

por eles. Naturalmente, a substitui

c;:ao nao estava ali, era o objeto da 

expiac;:ao. Este e urn tema inesgota

vel, no entanto, uma verdade sim

ples. lremos estuda-lo por toda a 

eternidade, porem, podemos acei

ta-lo e experimenta-lo neste mo

menta. Nao torne isso tao comple

xo. Nao o torne dificil. Torne-o sim

ples. Eu merec;:o morrer. Jesus to

mou meu Iugar. Substituic;:ao espe

cifica e Individual: para mim, Jesus 

tomou meu Iugar. 

Purifica~ao da alma. 0 cordei

ro era sem macula; o pao sem fer

menta. Havia ausencia de pecado 

no sacrificio que levava a ausencia 

de pecado naqueles cobertos pelo 

sangue. "0 sangue de Jesus, Seu Fi

lho, nos purifica de todo pecado" 

(Joao 1 :7). Qualquer que tenha 

sido nosso passado, foi perdoado, 

foi esquecido. Nao ha como ter sido 

tao mau a ponto de o sangue de Je

sus nao poder cobrir nosso passa

do. Como nosso grande Mediador, 

Jesus reivindica Seu proprio sangue 

em nosso favor. Sua purificac;:ao nos 

conduz a total regenerac;:ao. 

Servi~o. 0 prop6sito da cerim6-

nia de purificac;:ao. "Muito mais o san

gue de Cristo, que, ... purificara a nos

sa consciencia de obras mortas, para 

servirmos ao Deus vivo!" (Heb. 

9:14). Jesus me aceita "como eu 

sou", mas nao me deixa como sou. 

Ele predeterminou em nossa criac;:ao 

e em nossa recriac;:ao que deveria

mos servi-Lo como nosso Deus vivo. 

Havendo sido purificados, devemos 

realizar as obras de Seu reino. 0 
- £_..__.._ .. _ 



pEBGUNTAS & BESpQSTAS 

Em Manusaipt Releases, vol. 14, pags. 23 e 
24, estaria Ellen White sugerindo que Cris
to e o Espirito Santo sao a mesma pessoa? 

0 texto diz: Nlimitado pela humanidade, Cris

to nao podia estar pessoalmente em toda 

parte; portanto, era para beneffcio deles 

que Ele os deixasse, fosse para o Seu Pai, e envias

se o Espirito Santo para ser o Seu sucessor na Terra. 
0 Espfrito Santo e Ele pr6prio despojado da perso

nalidade humana e independente dela. Ele repre

sentaria a Si mesmo como presente em todos os lu

gares pelo Seu Esplrito Santo, como o Onipresente. 

'Mas o Consolador, o Espirito Santo, a quem o Pai 
enviara em Meu nome, esse (embora invisivel para 
v6s) vos ensinara todas as coisas e vos fara lembrar 

de tudo o que vos tenho dito' [Joao 14:26]. 'Mas Eu 
vos digo a verdade: convem-vos que Eu va, porque, 
se Eu nao for, o Consolador nao vira para v6s outros; 

se, porem, Eu for, Eu vo-lo enviarei' [Joao 16:7]:' 
Para entendermos essa declara<;ao e indispensavel 

que interpretemos corretamente a segunda e a terceira 
senten<;as, que, no original em ingles, aparecem da se

guinte forma: 'The Holy Spirit is Himself divested of the 
personality of humanity and independent thereof. He 

would represent Himself as present in all places by His 
Holy Spirit, as the Omnipresent' lsoladas do seu contex
te, essas senten<;as acabam se tomando ambiguas. 

ConseqUentemente, o pronome reflexive "Himself: que 

aparece na expressao "the Holy Spirit is Himself', pode
ria ser interpretado como se referindo ao Espirito Santo 
ou a Cristo. Se optarmos pela primeira altemativa, entao 

teremos que entender a sentenY1 da seguinte forma: 0 

Caro anciao: 
0 Dr. Alberto R.llmm 

do Centro de Pesquisas 
81en G. White (Brasil) e 
quem responde. Escreva 
para Perguntas e Res
pastas - caixa Postal 
2600; CEP 70270-970, 
Brasilia, DF ou revista· 
doanciao@dsa.org.br. A 
proposta deste espaco e 
esdarecer dUvidas sobre 
assuntos ligados as dou
trinas da i0'eja. Dentro do 
possivel a resposta sera 
publicada nesta ~o. 

pr6prio Espirito Santo e despojado da personalida-
de humana e independente dela. Mas, nesse caso, 

os pronomes "He': "Himself' e "His" da sentenY1 
seguinte teriam que ser interpretados como tam

bern se referindo ao Espfrito Santo, o que nos obri

garia a entender a senten<;a como segue: 0 Espiri
to Santo representaria a Si mesmo como presente 

em todos os lugares pelo Seu Espfrito Santo, como 
o Onipresente. Mas tal interpreta<;ao e destituida de 

sentido e, portanto, inaceitavel. 
A despeito de qualquer ambigOidade, o con

texte confirma que em ambas as senten<;as os 

_ _____________ __J Revista do An ciao 

pronomes "He", "His" e "Himself" se referem a Cris
to e nao ao Espirito Santo. Assim sendo, as senten

Y1S podem ser entendidas da seguinte forma: "0 Es
pirito Santo e Cristo despojado da personalidade hu
mana e independente dela. Cristo representaria a Si 

mesmo como presente em todos os lugares pelo 

Seu Espirito Santo, como o Onipresente:' Essa inter
preta<;ao e confirmada por uma declara<;ao paralela 

encontrada em 0 Desejodo de Todos os Noc;oes, 
pag. 669, na qual e dito que No Espirito Santo e 0 re

presentante de Cristo, mas despojado da personali
dade humana, e dela independente". 

Alguns pretendem que, ao afirmar que o Esplrito 
Santo e Cristo, Ellen White estaria afirmando que o 

Espfrito Santo e uma mera energia despersonalizada 
que emana de Cristo. Mas tal interpreta<;ao nao e 

corroborada pelo contexte em que aparecem as re
feridas expressoes. Ao asseverar que o Espiri to San
to e Cristo "despojado da personalidade humana e 
independente dela", Ellen White sugere uma clara 

distin<;ao entre a natureza divino do Espirito Santo e 
a natureza divino-humono de Cristo. Alem disso, as 

declara<;oes de que o Espfrito Santo seria enviado 

pelo Pai em nome de Cristo (Joao 14:26) e pelo 
pr6prio Cristo (Joao 16:7), citadas no mesmo para
grato, confirmam que o Espirito Santo e distinto, tan

to do Pai como do Filho. Para ser enviado por am
bos, o Espirito Santo precisa ter uma personalidade 
distinta de ambos, pois ninguem se auto-envia. 

Ao sugerir que o Espfrito Santo e Cristo, Ellen Whi
te empregou uma forY1 de expressao semelhante a 
que Cristo usou ao dizer "Eu e o Pai somas um" (Joao 

1 0:30). Essas expressoes enfatizam a unidade essen

cia! entre o Espirito Santo e Cristo, e entre Cristo e o 
Pai, respectivamente, sem com isso negar a distin<;ao 

de personalidade de cada um deles. Portanto, ao dizer 
que o Espirito Santo e Cristo, Ellen VVhite sugere que a 

presenY1 do Espirito Santo no mundo, como represen

tante de Cristo, nao representaria qualquer perda para 
os discipulos. Por mais que alguns busquem endosso 

para suas teorias antitrinitarianas na declara<;ao de Ma

nuscript Releases, tais tentativas jamais conseguirao 
ofuscar os daros ensinos biblicos e de Ellen \/Vhite a 
respeito da Divindade como formada por tr~s Pessoas 

distintas - Pai, Filho e Espfrito Santo. 0 
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Dicas para falar 
melhor do pUipito 

1. SEJA NATURAL 

A primeira e mais importante dica sabre como 
melhorar a apresenta<;ao do seu sermao e, acima de 

tudo, tentar ser natural. Nenhuma tecnica pode subs
tituir a 1mportancia de ser natural. Aprenda, melhore, 
progrida, mas quando falar, sempre seja voce mesmo. 

2. EXPRESSE-SE COM CLAREZA 

Pronuncie as palavras corretamente. Ao dizer 

cada coisa com propriedade, as expressoes do ora

dar serao mais real<;adas e a mensagem melhor 

compreendida pelos ouvintes. Fa<;a exercicios para 
melhorar sua dic<;ao: experimente ler em voz alta 

com o dedo ou urn lapis entre os dentes, e falar da 
forma mais clara possivel. 

3. fALE COM FIRMEZA 

Use a voz em volume apropriado ao ambiente em 
que faz a palestra. Nunca esque<;a de falar com entu

siasmo e disposi<;ao, pois se voc~ nao demonstrar 
que acredita naquilo que diz, muito menos interesse 

pela palestra demonstrarao as pessoas que ouvem. 

4. ALTERNE 0 RITMO 

Nao fale rapido, porque as pessoas poderao ter 

dificuldade para entender o que diz. Tambem nao 

fale devagar, porque podera tornar-se monotone e 
cansativo. Procure alternar o ritmo da fala. lsso aju

dara a manter as pessoas atentas. Experimente en

saiar, em casa, gravando a palestra num gravador e 
a ouvindo depois. Assim voce podera avaliar e aper
fei<;oar o ri tmo da apresenta<;ao. 

5. ( UIDE DA LINGUAGEM 

Use vocabulario apropriado. Evite termos vulga
res, girias ou palavras chulas. Voce tambem deve ser 

cuidadoso com o usc de vocabulos pouco conheci
dos. Pronuncie-os estritamente quando necessaria, 
procurando dar seu significado. Se voce esta fazendo 
uma conferencia para um publico de fora da igreja, 

evite termos que fazem parte do vocabulario adven
tista e que eles ainda nao estao acostumados. 

6. fiQUE DE OLHO NA GRAMATICA 

Erros comuns de gramatica podem arranhar sua 
apresenta<;ao e mesmo prejudicar sua imagem. Cui

dado com a concordancia verbal e a pronuncia corre

ta das palavras. Experimente ler bons livros e obser

var como cada autor constr6i as frases. Ler e uma das 
melhores maneiras de aprender a falar corretamente. 

7. MANTENHA BOA POSTURA 

Nao coloque as maos no boise ou nas costas 
enquanto fala. Deixe os bra<;os livres e evite ges

tos excessivos. E preferivel nao fazer gestos do 
que gesticular demais. Distribua seu peso com as 

duas pernas, evitando concentra-lo em urn dos !a

dos. Tambem nao se mexa muito em torno do 

pulpito. Mexa-se apenas quando for enfatizar urn 
ponte que considera interessante. Nao aparente 

arrogancia nem humildade excessiva. Seja coeren
te com a expressao de seu rosto: sorria somente 
quando for apropriado; nao fale de felicidade 

quando sua face esta triste. Evite tambem fazer 
longas leituras em publico. e 
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INEQBMATICA & pBEGAyAQ 

Um Tesouro a sua Disposi~ao 
Alem de rico e precioso, na minha mente, em 

geral, a palavra "tesouro" esta associada a algo que 
precisa ser buscado, desenterrado, e para isso de
manda algum esforc;:o e trabalho. No caso do site su
gerido a seguir, esse conceito quer significar que: o 
conteudo e de uma preciosidade e oportunidade 
fora do comum na internet, mas, ao mesmo tempo, 
requer alguma paci~ncia e esforc;:o para ser encon
trado e aproveitado. lsso se deve em grande parte a 
extensa variedade dos temas tratados e aos frequen
tes acrescimos e atualizac;:oes. Portanto, se a navega
bilidade nao e das melhores, 0 Consolo e que deri
va em parte da variedade e amplitude do acervo. 

Vale a pena buscar, pois, ainda que com uns cli
ques a mais, voc~ vai encontrar informac;oes extre
mamente praticas, atualizadas e corretas, do ponto 
de vista da doutrina adventista. Portanto, nao tenha 
preguic;a de abrir pastas e sub-pastas, e examinar os 
conteudos, porque voc~ vai sair com o melhor ma
terial. 0 site e mantido pelo Departamento de Edu
cac;ao Continuada do Seminario Adventista Latino
Americano de Teologia - sede Nordeste, portanto, 
do laene, na Bahia. 

www.doutrinaadventista.com.br 
As principais areas desse site sao: 
Artigos - lnclui a boa quantida

~=~ de de Apresentap5es em Power
L.. Point com verdadeiras aulas sobre: 

o Espirito Santo, Cristologia, Dizimo, 
Orientac;:ao Profetica e lntroduc;:ao 

~~::i:~~~~~~ Geral a Biblia. Outra pasta separa o 
conteudo sobre MtJsica e Adoror;oo. Ha tambem 
uma pasta com textos selecionados dentre os publi-

"Os homens sao assim: podem 
resistir a argumentos s6/idos, 
mas cedem ante urn olhar." 

- Honore de Balzac 

cados pela revista Diologo, que e revista para os uni
versitarios adventistas. Uma pasta para os artigos so
bre o Espfrito Santo guarda parte do material mais 
significative, ja que esse site tem como objetivo for
necer informac;:oes para serem contrapostas a algu
mas das heresias modernas. Temas Gerais e uma 
boa miscelanea que nao pode ser ignorada, pois Ia 
esta material sobre os assuntos mais diversos. 

Criacionismo - Ai esta uma pasta com textos 
(geralmente no formate .doc) e outra com mais ar
tigos e outras Apresentac;:oes em ~owerPoint, pron
tas para serem usadas em palestras, aulas, ser
moes, com todas as vantagens de comunicac;ao in
cluidas nos visuais. 

Downloads - Mais textes no formate .doc. Pes
quise, explore, encontre .. . e salve no seu computa
dor. 0 objetivo e este: ajuda-lo a ter a melhor infor
mac;:ao, resumida e atual. 

Perguntas & Respostas - Apresenta as du
vidas mais frequentes da atualidade, nos ar
raiais adventistas, respendidas com ebjetividade 
e boa documentac;:ao. 

Perolas do Espirito de Profecia - Pensamentos 
de Ellen G. Vv11ite sobre as discuss6es mais pertinentes. 

Resenhas - Material sobre Culto e Aderac;:ao e 
um PowerPoint sobre o desenvolvimente hist6rico da 
doutrir'la da Trindade, baseado no livro homonimo. 

Sermoes - Dezenas de esboc;:os de sermoes, 
alguns excelentes. 

Links - Alem de outres mais conhecidos, o des
taque af e para o acesso aos ultimos numeros da 
Revista Exegetica, publicac;:ao de cunho teol6gico 
do laene. - Morcio Dias Guarda, editor da CPB. 0 

"E mais foci/ obter o que se deseja 
com urn sorriso do que a ponta 

do espada." 
- William Shakespeare 

APENAS FUMA~A 
PRETA ESTA 

SA INDO ... 
FOGO! FOGO/ 

A IGREJ A EST A 
PEGANDO FOGO! 

APENAS FUMA~A 't. 
PRETA? 1 



ESBQCjiQ DE SEBMAQ 

Longe de casa, perto de Deus 

INTRODU~O 
1. 0 livro profetteo de Daniel fo1 escrito 

para o nosso tempo. Suas profecias fa
lam com maior significado para a gera
~ao atual. 

a) 0 anjo Gabriel, especificamente, disse 
a Daniel: "sela o livro ate ao tempo do 
fim" (Dan. 12:4). 

b) 0 prof eta biblico Daniel descreve em 
viv1dos detalhes os acontecimentos 
mundiais que ocorrem agora diante 
dos nossos olhos. Suas predi~oes, co
brindo 2.500 anos da Hist6ria, descre
vem claramente os aconteomentos 
mundiais desde seu tempo (600 anos 
antes de Cristo) ate nossos dias. 

2. Hoje conheceremos a hist6ria de Da
niel e a maneira especial como Deus 
dirigiu sua VIda. Veremos nossa hist6ria 
na vida desse filho de Deus e aprende
remo5 como clc obteve for<;a espiritual 
para veneer. Deus quer que voce e eu 
tambem sejamos vencedores. 

a) Longe de casa, em terra estrangeira, 
sujeito as pressoes de manipu la~o 

mental, Damel tnunfou. Ele venceu as 
tenta~oes do mimigo. Voce tambem 
pode veneer! 

3. Daniel, capitulo 1, introduz o tema do 
livro inteiro: Urn grande confilto entre 
o bern e o mal. Ele mostra o div1no po
der de Deus de forma incomum. Deus 
nunca e surpreendido. Ele nunca e 
apanhado desprevenido. Seus pianos 
tnunfam mesmo em situa~oes que pa
recem totalmente desfavortJVels. 

I - LONGE DE CASA 
1. 0 pnmeiro verso de Daniel come<;a com 

um grande conflito no Oriente Medio. 
Duas na~oes estavam envolvidas: de 

um lado BabiiOnia, do outro lado, Juda, 
que teve a cidade de Jerusalem atacada. 
a) Em 605 a.C., Nabucodonosor, rei da 

BabiiOnia, realizou urn cruel ataque a 
Jerusalem. Essas duas cidades repre
sentavam do1s estilos de vida, duas 
1deologias, duas filosofias. 

b) Babil6nia era o centro da rebeliao con-

Daniel 1 

tra o verdadeiro Deus. Ela representa
va apostas1a e urn sistema falso de re
ligiao baseado em adora~o de idolos 
em oposi~ao a Lei de Deus. 

c) Jerusalem, a cidade de Daniel, repre
sentava lealdade, fidelidade e constan
cia. Ela representava adora~o e obe
diencia ao verdadeiro Deus. 

2. No primeiro versiculo do livro de Daniel, 
e introduz1da essa luta entre as for<;as do 
bern e as do mal - o grande conflito en
tre o bem e o mal que come~ou no Ceu 
(Apoc. 12:7-9) e continua na Terra. 

a) Assim como Daniel e seus compa
nheiros, v1vemos dentro desse grande 
conflito entre o bern e o mal. 

] . Refens presos - Algo muito triste 
aconteceu: algumas pessoas de Jeru
salem foram levadas como refens para 
Babil6nia. Nao existe nada mais cruel 
para umd !Jt:::.::.ud du que alguem lhe 
tirar a liberdade. 

a) Daniel era adolescente quando foi le
vado escravo. Foi para Ionge de casa, 
Ionge dos familiares, a um pais diferen
te em todos os sentidos. A comida era 
diferente, o idioma era diferente, os 
costumes, a religiao, tudo era diferente. 

b) Ele se sentiu perdido diante daquela 
situa~ao. Deve ter sent1do medo e 
chorado com saudade dos queridos 
que ficaram. 

c) 0 pecado tambem nos afastou de 
Deus. Como Daniel, v1vemos em um 
mundo que nao e o nosso lar. Satanas 
tern mantido o homem como refem. 
0 pecado tem escravizado as pessoas 
e lhes tirado uma das coisas mais bo
nitas que Deus lhes deu: a liberdade. 

4. Os jovens hebreus, que Nabucodono
sor levou para o cativeiro, eram espe
ciais (ler Dan. 1 :3 e 4): JOvens nobres, 
sem defe1t0, instruidos. 

a) Nabucodonosor tomou provid~ncias 

para mudar a identidade deles (ler 
Dan. 1 :6 e 7). 0 rei pretendia mudar 
0 carater e a personalidade deles. 

b) Nabucodonosor come~ou urn proces
so de "lavagem cerebral", mudando os 

names dos jovens hebreus para na
mes que representassem deuses ba
bil6mcos pagaos. Assim, ele esperava 
destruir a identidade antiga. 

II - PERTO DE DEUS 
1. Damel tomou uma decisao que mu

dou o rumo de sua vida (Ler Dan. 1 :8). 
a) A palavra "prop6sito" significa "deter

mmar" ou "deod1r". 0 poder que go
verna dentro de nossa mente e nos
sa vontade. Quando escolhemos fa
zer o certo, Deus nos concede poder 
moral para escolhermos entre o bern 
eo mal. 

b) 0 Espfrito Santo nos guia para fazer a 
melhor escolha e, quando decidimos, 
Ele nos da poder para reahza-la. 

2. Mesmo Ionge de casa, Dan1el perma
neceu perto de Deus. Ele decidiu que 
nao importando o que acontecesse a 
ele, estaria com Deus. lsso fez a dife
ren~a na vida de Dan1el e tara a dife
ren~a na sua v1da tambem. 

a) Daniel escolheu nao se contaminar 
(ver Dan. 1: 12). 

b) A fe de Damel levou-o a conciUir que 
Deus honraria a sua escolha. Ele sabia 
que Deus nunca o desapontaria. 

3. Resultados miraculosos aconteceram: 
a) Resultados fis1cos (Dan. 1: 15) - Sua 

apar~ncia melhorou. 
b) Resultados menta is (Dan. 1 : 17) -

Deus deu a ele conhecimento, inteli
genoa e sabedona. 

c) Resultados politicos (Dan. 1: 19 e 20) 
- Passaram a assistir diante do rei. 

d) Acharam-se dez vezes ma1s doutos 
que todos. 

CONCLUSAO 
1. A fidelidade de Daniel a Deus, trouxe

lhe ben~os. Quando tomamos deci
soes corretas, quando fazemos o que e 
certo porque e certo, tambem pode
mos esperar abundantes ben~os espi
rituaiS de urn Pa1 Celestial amoroso. o 

Cofoboror;i'Jo do Assooor;i'Jo Ministenol DSA 
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ESBQijiQ DE SEBMAQ 

Deus no controle da Hist6ria 

INTRODU<;:AO 
1. Em Daniel 2, Deus revela-Se como o 

unico que realmente conhece o futu
ro. Neste capitulo, Deus delineia cla
ramente com antecipac;:ao 2.500 
anos da Hist6ria, prevendo exata
mente o surgimento e queda de im
perios. ~ impressionante observar
mos a habilidade de Deus em guiar o 
destino das nac;:oes. 

a) Se Ele e suficientemente sabio para 
predizer o futuro e suficlentemente 
poderoso para orquestrar o erguimen
to e queda das nac;:oes, Ele pode, cer
tamente, guiar nossa vida pessoal. To
dos podemos confiar em Deus. 

I - 0 SONHO DO REI 
NABUCODONOSOR 

1. Ler Dan. 2: 1-15. Naquela noite, um so
nho incomum perturbou Nabucodono
sor. Na manha seguinte, o rei convocou 
os magos e encantadores para lhe con
tarem o sonho e a interpretac;:ao. 

a) Os sabios de Babilonia falharam com
pletamente. Deus, de forma milagrosa, 
ocultou o sonho da mente de Nabuco
donosor e ele nao pode se lembrar do 
que sonhara. Se o rei dissesse o so
nho, os magos e encantadores seriam 
capazes de inventar uma interpretac;:ao 
que convencesse Nabucodonosor. 

b) Todos falharam em dizer o sonho e a 
interpretac;:ao. 0 rei, irado, condenou 
a morte todos OS homens sabios de 
Babilonia. 

II - DEUS REVELA 0 FUTURO 
1. Ler Dan. 2:16-30. Daniel foi o primeiro 

a ser procurado para ser executado, 
pois ele fazia parte do grupo dos sa
bios que assistiam diante do rei. 56 
que Daniel nem sabia o que estava 
acontecendo e, naquele momenta, Da
niel apenas pediu um pouco de tempo 
e foi consultar a Deus (Dan. 2: 16-18). 

a) Aqui, comec;:amos a compreender uma 
das chaves que abre as portas para a so
luc;:Cio dos problemas: a orac;:Cio. t oran-

Daniel 2 

do que voce podera encontrar as res
pastas sobre o futuro, sobre sua vida. 

1. Deus tem a sabedoria e a forc;:a. 
a) Deus revelou no sonho de Nabuco

donosor a hist6ria dos imperios des
te mundo e o que ha de ser nos ul
timos dias da hist6ria da Terra. 0 so
nho de Nabucodonosor focaliza o 
tempo do fim. Ele prediz eventos 
que ocorrem ate o encerramento da 
hist6ria da Terra. 

Ill - 0 SONHO E A INTERPRETA<;:AO 
(DANIEL 2:31 -35) 

1. Babilonia 
a) 0 ouro e slmbolo apropriado para Ba

bilonia. Nabucodonosor governou o 
mundo desde 605 a.C. ate 539 a.C. 
Localizada no lraque dos dias moder
nos, 100 km ao sui de Bagda, a cida
de que era a capital de Babilonia tor
nou-se o centro da mais poderosa na
c;:ao do Oriente Medio da epoca. Seu 
deus mais importante, Bei-Marduque, 
era de ouro s61ido. Sua imagem de 
ouro o representava sentado num tro
no de ouro ao lado de um castic;:al de 
ouro, em frente a uma mesa de ouro 
num templo com cupula de ouro. 0 
profeta Isaias chama tambem Babilo
nia de "a cidade de ouro" (lsa. 14:4). 

b) No entanto, Babilonia nao duraria 
para sempre. Ela seria derrotada por 
outro poder. 

1. Media-Persia 
a) Os medos e persas derrotaram os ba

bilonios em 539 a.C. Ciro, general que 
comandou os exercitos dos medos e 
persas, e predito pelo nome 150 anos 
antes, em Isaias 44:28 e Isaias 45:1. 
0 imperio medo-persa governou o 
rnundo de 539 a.C. ate 331 a.C. 

1. Grecia 
a) A nac;:ao da Grecia venceu a dos me

dos e persas. A Grecia governou o 
mundo desde 331 a.C. ate 168 a.C. 
Alexandre o Grande conquistou o 
mundo aos 33 anos de idade. 

4. Roma 
a) Os romanos conquistaram os gregos 

em 168 a. C. 0 'imperio romano dirigiu 
o mundo durante o tempo de Cristo. 
Cesar Augusto, imperador romano, 
decretou que todo mundo pagasse 
impostos. Um tribunal romano julgou 
a Jesus e soldados romanos prega
ram-nO na cruz. 

b) 0 profeta Daniel predisse que o impe
rio romano seria dividido. A divisao do 
imperio ocorreu desde 35 1 ate 476 
d.C. Nenhum quinto imperio venceu 
os romanos. Roma foi dividida exata
mente como o profeta predissera. As 
tribos barbaras do Norte invadiram o 
imperio romano, e ele foi dividido em 
estados separados, distintos. As na
c;:oes da Europa de hoje, Franc;:a, Ale
manha, lnglaterra, Espanha, Jtalia etc. 
foram preditas neste sonho espantoso. 

CONCLUSAO E APELO 
1. Profecia cumprida 
a) Em Daniel 2:43, a Palavra de Deus e 

clara. Aquelas sete palavras: "Eias [as 
nac;:oes de Roma dividida] nao5e liga
rao uma a outra" tem detido cada pre
tendente a conquistador da Europa no 
decorrer OS seculos. A profecia bfblica 
e exata: o futuro esta em Deus. 

1. Esperanc;:a a vista. Ler Dan. 2:44. 
a) A volta de Jesus e a esperanc;:a que 

esta diante de n6s. Cristo e a Pedra 
(1 Cor. 10:4). Logo, as forc;:as do mal 
serao esmagadas, quebradas em pe
dac;:os e destruldas. 

b) Logo, os ceus se abrirao e veremos Je
sus voltar para implantar Seu reino 
para sempre. 

l . Diga hoje: Senhor Jesus, escolho se
guir-Te em todas as coisas e ser um 
dos Teus filhos. Eu quero ser lembrado 
quando vieres em Teu Reino. Senhor, 
eu entrego minha vida hoje a Ti, junto 
com aqueles meus habitos que nao 
sao agradaveis a Tua vontade. o 
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0 fogo nao queimara voce 

INTRODU<;:AO 
1. Para cada verdade da Biblia ha uma 

falsificac;:ao. Desde a criac;:Cio do mun
do, o diabo esta determinado a enga
nar as pessoas. Desde o comec;:o, seu 
trabalho tern sido o mesmo: enganar. 

a) Ele e o pai da mentira (Joao 8:44). 
Ele mentiu quando enganou Eva no 
jardim do tden (Gen. 3:4), e vern 
enganando desde entao. Em contras
te, Jesus e o caminho, a verdade e a 
vida (Joao 14:6). Sua vontade expoe 
as mentiras de Satanas. A verdade e 
algo pelo qual vale a pena vlver, e 
algo pelo qual vale a pena morrer! 
Nossa fidelidade a Jesus e a Sua ver
dade finalmente determinara nosso 
destino eterno. 

1. 0 texto biblico de hoje revela o custo 
que tres jovens estavam dispostos a 
pagar pela verdade. Em vez de aceita
rem uma falsificac;:Cio, desobedecerem 
a Deus e serem enganados pelas 
mentiras de Satanas, eles colocaram a 
vida em risco. Sua fe levou-os ao fogo, 
e o fogo nao os queimou. Hoje, des
cobriremos como n6s mesmos pode
mos ter essa fe desafiadora da morte 
no fim da hist6ria deste mundo. 

I - DESAFIADOS PELA FALSIFICA<;:AO 
1. Ler Dan. 3: 1. Voce pode lembrar que, 

em Daniel 2, Deus deu a Nabucodo
nosor, rei de Babilonia, um sonho re
velando o futuro. No capitulo 3, o rei 
construiu sua pr6pria imagem de falsi
fica<;ao. Em oposic;:Cio a visao de Deus 
do futuro, Nabucodonosor desejava 
segurar o futuro nas pr6prias maos. Ele 
pretendia que seu reino fosse eterno. 
Ele queria ocupar o Iugar de Deus. 

l. Deus revelou o futuro como sendo do
minado por imperios de ouro, prata, 
bronze e ferro. Mas a estatua que Na
bucodonosor fez era toda de ouro, in
dicando seu desejo de que Babilonia 
durasse para sempre. 

Daniel 3 

3. Todos deveriam adorar a estatua. Ler 
Dan. 3:3-5. 

a) Nabucodonosor convocou repre
sentantes de todo o seu reino. 0 
decreta era universal. 0 assunto 
centra l neste crescente conflito 
concentrava-se na adorac;:ao. 0 
falso e o verdadeiro se chocaram. 
Em um drama comovente, na Pla
nfcie de Dura, a lealdade ao rei 
chocou-se de frente com a lealda
de a Deus. 

b) Quem nao adorasse a imagem seria 
jogado na fornalha ardente. Os tres jo
vens hebreus foram colocados em 
uma dolorosa posic;:ao. Manter lealda
de a Deus significava ser desleal a Na
bucodonosor. 

4. Em Atos. 5:29, o ap6stolo Pedro nos 
da uma orienta<;ao muito significativa 
para quando estivermos numa situa
¢o de conflito, entre obedecer a Deus 
ou ir contra a Sua vontade. Ele diz: ':A.n
\es importa obedecer a Deus do que 
aos homens:· 

II - 0 PRE<;:O DE COMPROMETER
SE COM DEUS 

1. Ler Dan. 3: 16-18. Eles decidiram ser 
fieis a Deus. A resposta de Sadra
que, Mesaque e Abede-Nego foi 
imediata. Uma versao biblica lnglesa 
diz: "N6s nao somas hesitantes em 
responder-te nesse assunto, 6 rei" 
(verso 18). Eles estavam determina
dos. Procrastina<;ao, hesita<;ao ou 
demora te-los-iam feito vulneraveis 
as tenta<;oes de Satanas. 

a) 0 unico caminho seguro quando se 
enfrenta a tentac;:ao e tamar uma posi
<;ao decidida pelo que e certo. 

b) Como resultado de sua decisao (Dan. 
3:19-21 ), eles foram lanc;:ados na for
nalha ardente "amarrados". 

c) Aparentemel)te sozinhos, iriam enfren
tar a morte. Mas, ao olhar com aten
c;:Cio para as chamas, esperando ver os 

hebreus imediatamente consumidos, 
Nabucodonosor surpreendeu-se por
que nao viu tres, mas quatro dentro da 
fornalha. E eles nao estavam amarra
dos, mas livres. 

CONCLUSAO E APELO 
1. Nabucodonosor viu quatro homens 

soltos - nao tres homens amarrados. 
a) Jesus Cristo, o Filho de Deus, entrou 

na fornalha ardente e miraculosamen
te libertou os hebreus. 

b) A unica coisa que foi queimada foram 
as cordas que os amarravam. 

1. Nas provac;:oes da vida de cada um de 
n6s, Jesus tambem esta presente. Nos 
sofrimentos da vida, Ele esta presente. 
Quando atravessamos pelas chamas, 
Ele esta presente. 

3. Aqui estao algumas promessas mara
vilhosas de encorajamento para as 
ocasioes de problemas: 

a) "Nao temas, porque Eu sou contigo; 
nao te assombres, porque Eu sou 
teu Deus; Eu te esforc;:o e te ajudo e 
te sustento com a Minha destra tiel" 
(lsa.41:10). 

b) "Lanc;:ando sobre Ele toda a vossa an
siedade, porque Ele tern cuidado de 
v6s" (I Ped. 5:7). 

c) "Sabemos que todas as coisas coope
ram para o bern daqueles que amam 
a Deus" (Rom. 8:28). 

4. Quando enfrentamos os memen
tos mais assombrosos, Ele esta 
presente. Ele e o Filho de Deus. 
Ele tornou-Se urn ser humane e vi
veu em carne humana, de sorte 
que Ele entende nossos sofrimen
tos e anseios. 

a) Voce pode ate ser jogado nas forna
lhas de fogo dos problemas e dificul
dades desta vida, mas voce nunca es
tara sozinho, Jesus estara com voce e 
0 fogo nao 0 queimara. Ci) 
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Da glOria ao fundo do poc;:o 

INTRODU<;:AO 
1. Deus revela-Se frequentemente a n6s 

de maneiras surpreendentes. Algumas 
vezes, com uma voz tranquila, suave, 
procurando nos guiar para o caminho 
certo. Outras vezes, com uma voz in
sistente, procura, por meio da cons
ciencia, nos convencer do pecado. 

1. Ha ocasioes em que a voz de Deus e 
alta. 

a) Ela interrompe a rotina de nossa vida. 
Ela nos para em nosso caminho. Ela 
nos choca, especialmente quando 
nossa vida parece estar se desinte
grando e tudo parece estar de cabe<;a 
para baixo. 

b) Podemos ate estar em perigo de per
der as coisas pelas quais temos (uta
do por toda vida. E, quando menos 
esperamos, Deus nos surpreende. Ele 
entra em nossa vida de maneira ex
traordinaria. 

3. lsso aconteceu ao rei Nabucodonosor, 
e pode acontecer conosco tambem. 

I - TESTEMUNHO 
DE NABUCODONOSOR 

1. Daniel4:1 -3. Nabucodonozor achou a 
fonte de paz interior. Ele descobriu 
Aquele que prove estabilidade e calma 
internas (Isaias 26:3). Ele parecia estar 
transbordando de gratidao a Deus. A 
vida do rei pagao foi transformada. 

a) Nabucodonosor foi transformado pela 
gra<;a de Deus. Ele precisava contar 
sua hist6ria, queria partilhar a grande
za do Deus que mudou sua vida. 

b) Se Deus mudou Nabucodonosor, Ele 
tambem pode mudar nossa vida, nao 
importando se cometemos muitos er
ros. Se sua vida e cheia de miserias, 
Deus pode transformar voce. 

II - A TRAGEDIA PREDITA 
1. Nabucodonosor descreveu como feliz 

e tranquila sua vida antes de conhecer 
a Deus (Ler Dan. 4:4). 

Daniel 4 

a) E muitissimo facil tornar-se cheio de si 
quando as coisas vao bern em nossa 
vida. Ocasionalmente, Deus permite o 
reves e a adversidade na nossa vida 
para nos conduzir a Ele. 

b) Nabucodonosor teve um novo so
nho que predisse a adversidade 
que sobreviria a ele. Cheio de or
gulho, no auge do poder, Nabuco
donosor foi cortado. N6s pode
mos aprender uma li<;ao da sua 
experiencia. 

1. Deus esta no comando de todas as 
coisas e precisamos reconhecer que 
dependemos de Deus. 

a) Na visao da 3Nore, Nabucodonosor 
viu o colapso de seu proprio reinado. 
0 COrtar da aNore representava a que
da de Nabucodonosor do favor divino 
e a perda do seu reino. 

3. Durante sete anos ("sete tempos") o 
rei experimentaria uma insanidade 
que o faria pensar e agir como ani
mal. E diffci l imaginar o brilhante e 
popular rei de Babilonia vagueando 
pelos campos como animal selva
gem. Afligido por insanidade tempo
raria, ele deixou as unhas e cabelos 
crescerem, e nao tomava banho. Ele 
se sentia mais a vontade entre ani
mais do que na corte real. 

a) Que contraste com a vida anterior no 
palaciot 0 rei chegou ao "fundo do 
po<;o". Sua vida tornou-se um desas
tre total, uma rufna absoluta. Nao ha
via Iugar para olhar, senao para cima. 
Nao havia ninguem para quem se val
tar, senao a Deus. 

II - 0 APELO DE DEUS 
AO ARREPENDIMENTO 

1. Que conselho Deus deu ao rei? Ler 
Dan. 4:27. 

a) Os julgamentos de Deus podem ser 
evitados se n6s nos arrependermos. E 
uma coisa perigosa continuar por von
tade "nossa", desobedecendo a Deus. 

A falta das b€m<;aos de Deus permi
tem em nossa vida as tragedias. 

1. Cheio de orgulho,. no auge do poder, 
Nabucodonosor foi cortado. 

a) Que li<;ao para n6sl Uma negligencia 
em reconhecer a Deus em nossa vida 
deixa-nos desprotegidos e nos faz viti
mas das tragedias. 

b) 56 quando Nabucodonosor, rei de Babi
IOnia, reconheceu o verdadeiro Deus e 
que sua sanidade mental voltou. 0 rei 
olhou para o Ceu, reconheceu o Deus 
do Universo. Sua vida foi mudada. 

CONCLUSAO E APELO 
1. Em certo sentido, a hist6ria de Nabu

codonozor e a sua e a minha hist6ria! 
Tambem precisamos da grac;a de 
Deus. Tambem podemos ficar confu
ses e nao saber para onde ir. 

1. 0 triunfo s6 vira a um corac;ao arre
pendido e disposto a reconhecer que 
tudo que tern e tudo que pode conse
guir nesta vida, vern de Deus. 0 triun
fo s6 vira se voce reconhecer que 
Deus esta no comando de tudo. 

3. Deus nos faz um convite em Isaias 
45:22: "Oihai para Mime sede salvos, 
v6s, todos os termos da Terra; porque 
Eu sou Deus, e nao ha outro:· 

a) Deus nos convida a irmos a Ele. 
Nele achamos a seguranc;a que tan
to anelamos. 

b) A vida e tao tragi I. Nosso trabalho, nos
so lar, nosso matrimonio e nossa sau
de oferecem pouqufssima seguranc;a. 
Podemos perder tudo de um momen
ta para outro. Em Deus, e somente 
nEie, podemos encontrar forc;a, signifi
cado e prop6sito para a vida. 

c) Hoje, voce nao gostaria de correr para 
os brac;os de Jesus? Nao gostaria de 
sentir Seu abrac;o afetuoso e ouvir Sua 
tranquilizante voz, dizendo: 'Voce e 
Meu. Eu nunca o deixarei"? e 
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DVD do Mlnisterio 
Fiel a Toda Prova 
Contem faixa de abertura, sete musicas ilustradas 
com belas imagens da natureza, gravadas em 
diversas regiaes do Brasil, e tres clipes (do hino dos 
Desbravadores e do grupo Novo Tom). Adquira 
hoje o seu e de urn toque especial aos momentos 
de louvor em familia ou em pequenos grupos! 

Vol. 1: c6d. 8201 
Vol. 2: c6d. 8202 
Vol. 3: c6d. 8203 
Vol. 4: c6d. 8204 
Vol. 5: c6d. 8205 
Vol. 6: c6d. 7834 

DVDs do Hinario Adventista 
Contem hinos ilustrados com belas irnagens da 
natureza, gravadas em diversas regiaes do Brasil. 
6tima qualidade de som e imagem, menu 
interativo e acesso imediato ao hino desejado sao 
alguns dos recursos que darao mais brilho aos 
mementos de louvor em familia ou em pequenos 
grupos. Comece hoje mesmo a sua col~o! 

Para fazer seu pedido, ligue: 0800-990606*, acesse: www.cpb.com.br, 
ou entre em contato lloje mesmo com o SELS de sua Associa~ao. 

~de 8tendlmento: Segunda a Quinta, das 8h u 201l30 I Sexta. das 8h u 18h I Domingo, das 8h u 14h 

Casa Publicadora Brasileira 



-- s6 £alta 
assinar! 



·-pastores, anctaos, e 
demais membros da igreja. 

Confira neste volume os testemunhos escritos por 
Ellen G . White durante sua estada na Australia. 

\ I I 
~ Pe~a agora / 

Os principais t6picos abordam educa~o, atividades 
evangelfsticas, obra medica, colportagem, conselhos 
para a lideran<;a da igreja e apelos missionaries. -:_/miio!N 
Para fazer seu pedido, ligue: 0800-990606:!: , acesse: www.cpb.com.br 
ou entre em contato hoje mesmo com o SELS de sua Associa~ao. 
"Horirios de atendimento: &-gunda a quinta, das Sh as 20h30 I Sexra, das Sh as 16b I Domingo, das Sh as 14h. 

Casa Publicadora Brasileira 



ESBQ'irO DE SEBMAQ 

A mensagem na parede 

INTRODU<;:AO 
1. Qual e o maior erro que se pode co

meter na vida? Qual e a mais tola 
das decisoes? 0 maior engano que 
se pode cometer na vida e deixar
mos de aprender com os erros co
metidos por n6s mesmos no passa
do. A mais tola das decisoes e resol
ver ignorar as advertencias de Deus, 
e violar repetidamente a consciencia 
rejeitando o conselho de Deus e vol
tando as costas as Suas instruc;oes. t 
afastar-se das oportunidades que 
Deus oferece. 

2. Belsazar, neto de Nabucodonosor, 
teve muitas oportunidades de servir a 
Deus. Poderia ter aprendido com seu 
avo, que havia dedicado a vida ao ver
dadeiro Deus, ou com o profeta Da
niel, que tinha vivido durante setenta 
anos em Babil6nia testemunhanJu 

em favor da verdade. 
a) A luz da verdade brilhou sobre Belsa

zar, mas ele a rejeitou totalmente. 
Um dia de Julgamento estava se 
aproximando mais rapido do que ele 
imaginava. 

I - A ULTIMA NOlTE DE BELSAZAR 
1. Ler Dan. 5: 1-4. Belsazar fez um gran

de banquete, embebedou-se e profa
nou coisas sagradas. Esse ato provo
cou o julgamento de Deus sobre Babr
l6nia. Os vasos sagrados do templo de 
Jerusalem foram dedicados, em Israel, 
para uso no servic;o de adorac;ao ao 
verdadeiro Deus. 

a) Era blasfemra profanar aqueles copos 
sagrados enchendo-os com vinho in
toxicante, em uma bacanal na corte 
babil6nica. 0 rei atravessara a linha di
vis6ria entre seu poder e o poder de 
Deus. E passou dos limites. 0 julga
mento estava prestes a acontecer. 

b) Hoje, muitos t~m vrvido da mesma 
forma que Belsazar. Jesus adverte que 
a epoca em que vrvemos e um tempo 
solene, de cautela, vigilancia e orac;ao 
(Lucas 21 :34-36). 

Daniel 5 

II - INTERVEN<;:AO DIVINA, 
A MENSAGEM NA PAREDE 

1. Dan. 5:5- 17. No mesmo instante em 
que eram profanados os utensilios sa
grades, apareceram uns dedos escre
vendo na parede do palacio. 0 rei fi. 
cou abalado, seu semblante mudou. 
Ele ficou tornado de medo. Seu corpo 
tremeu nervosamente. Seus pensa
mentos dispararam de terror. Ele sabia 
que alguma coisa estava errada, mas 
nao estava certo do que era. Que tra
gico acontecimento a escrita na pare
de antecipava? Era o dia do juizo que 
chegara a Belsazar. 

2. Novamente, Daniel foi chamado para 
dar a interpreta<;ao da escrita. Ele havia 
interpretado o sonho de Nabucodono
sor muitos anos antes. Ele havia servi
do como estadista em Babil6nia, du
rdnte setenta anos. Sua reputac;ao de 
correto servidor publico era bem co
nhecida. Sua sabedoria em assuntos 
politicos, repetrdamente havia influen
ciado a nac;ao. Apesar de tudo isso, 
Belsazar, com a mente entorpecida 
pelas bebidas fortes, tentou rebaixar 
Daniel sugerindo que ele era simples
mente urn escravo judeu. 

3. Em uma tentativa desesperada para en
tender a escrita misteriosa, Belsazar ofe
receu a Danrel recompensas se ele pu· 
desse explicar o significado daquelas pa
lavras estranhas. Daniel disse: os teus 
presentes fiquem contigo, e da os teus 
premios a outros; todavia lerei ao rei a 
escritura e lhe farei saber a interpreta<;ao. 

a) Daniel nao se permitia ser subornado! 
Seus servic;os nilo estavam a venda. 
Seu unico motrvo era servir a Deus. 
Sua unica ambi<;ao era a honra do rei
no de Deus. Daniel aproveitou essa 
oportunidade para rever as tentativas 
de Deus para salvar Babil6nia. Atraves 
da hist6ria de Babrl6nia, Deus the deu 
repetidas oportunrdades para conhe
cer Sua vontade. 

b) De muitas maneiras, Deus bateu a por
ta de Babil6nia. Aquelas oportunidades 

estavam, agora, rapidamente chegando 
ao fim. A porta da miseric6rdia, aberta 
durante setenta anos, estava para se fe
char. Os babil6nios tinham endurecrdo 
o corac;ao, e pouco havia que Deus pu
desse fazer, exceto deixa-los entregues 
aos pr6prios desejos ego!stas. 

Ill - 0 MAJOR ERRO DAVIDA 
1. Qual foi o erro de Belsazar? Por que sua 

culpa era tilo grande? Ler Dan. 5:22. 
a) Apesar de conhecer a Deus, nao seen

tregou ao poder divino. Belsazar sabia 
o que era certo, mas nao o fez! Voltou 
as costas a luz que Deus lhe dera. Es
colheu as trevas em Iugar da luz. 

2. A condi<;Jo do ser humano e pior quan
do ele erra conscientemente (Tia. 4: 17). 

a) 0 pecado de Babil6nia era grande per
que os babil6nios se rebelaram aber
tamente contra Ueus, quando eles sa
biam qual era a vontade de Deus eo 
melhor para eles. 

b) Hoje, nosso mundo esta seguindo 
pelo mesmo camrnho de Babil6nia. As 
pessoas tern tornado conhecimento 
do plano de Deus para sua vida, mas 
tem rejeitado seguir Seus caminhos. 

3. Esta era a escrita na parede que deter
minava o jurzo de Deus sobre Babil6-
nia: MENE, MENE, TEKEL e PARSIM 
(Dan. 5:26·28). 

a) Assim Daniel deu a interpreta<;ao: 
MENE: Teu reino terminou. TEKEL: 
Foste pesado na balanc;a e achado em 
falta. PERES: Teu reino foi dividido e 
dado aos medo-persas. 

CONCLUSAO E APELO 
1. Ha uma ultima noite para cada urn e 

cada coisa na Terra. Ha uma linha invi
sivel que nilo podemos cruzar sem so
frer as consequencias. 0 julgamento 
vira uma vez mars para a sociedade. 

a) Por que cometer o mesmo erro tragico 
de Belsazar? Nile demore, entregue a 
Deus sua vida, hoje! e 

Colabora<;ao do Associa<;ao Ministerial DSA 
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Protegido dos leGes 

INTRODU<;AO 
1. Quando nossa vontade entra em con

flito com a vontade de Deus, e esco
lhemos a vontade dEle em vez da nos
sa, a nossa dedicac;:ao a Ele se apro
funda. 0 carater cristao e desenvolvldo 
quando a fe e provada. Deus frequen
temente permite que passemos por 
tentac;:Oes para nos capacitar a crescer. 

1. Durante a vida, Daniel enfrentou mui
tas tentac;oes. Quando ele resistia As 
tentac;Oes pelo poder de Deus, sua fe 
crescia. A hist6ria de Daniel na cova 
dos leoes e bern conhecida. Contem 
lic;oes de coragem para n6s. 

I - INTRIGA NO PAlACIO 
1. Ler Dan. 6:1-9. Deus abenc;oou nca

mente a fidelidade de Daniel. Seu tra
balho diplomatico se estendeu por se
tenta anos. Ele serv1u sob numerosos 
reis em dais diferentes imperios. A 
vida de Daniel ilustra o principia bfbli
co: ''Aos que Me honram, honrarei" (I 
Samuel 2:30). 

1. Os colegas de Damel cobic;:avam sua 
posic;:ao. A inveja deles os levou a 
mentir, e a mentira provocou a dispo
sic;ao de matar Dan1el. lnvejosos da 
posic;ao de Daniel, aqueles politiCOS 
medo-persas recorreram a uma cons
pira<;(io de mentiras. Quando nutrido 
no corac;:ao, o pecado cria raizes e pro
duz frutos maus. 

a) Nao hav1a nada que incriminasse Da
niel. Ele era correto em todo o seu 
procedimento. Pensaram que a unica 
mane1ra de atingi-lo seria no seu rela
cionamento com Deus, na sua fe. 

3. Daniel orava tres vezes por dia. Sua 
vida era de plena comunhao com 
Deus. lsso fazia a diferenc;:a em tudo. 
Esse era o motivo dele ser bem-suce
dido em todas as coisas. 

a) Foi ass1m que planejaram urn decreta 
para que ninguem fizesse pedidos a 
qualquer divindade ou pessoa, so
mente ao rei Dario. 

Daniel 6 

b) A prova final de Daniel girava em tar
no da questao da adorac;:ao verdadeira 
e da falsa. Centralizava-se na mentira 
contra a verdade. 

II - FE INFLEXIVEL DE DANIEL 
1. A orac;:ao era a fonte de forc;:a constan

te de Daniel para manter urn relacio
namento intima com Deus. lsso era VI

tal. A orac;:ao e a linha de comunicac;<io 
do cristao com o Ceu. 

a) Daria violou sua pr6pria consci~ncia. 
Ele sabia que estava condenando urn 
homem inocente. Mesmo assim, ain
da reconheceu que Daniel seguia o 
Deus verdade1ro. (Ler Dan. 6: 16). 

b) Che1o de culpa, ele passou a noite in
teira inquieto e acordado no palacio. 
Culpa nao solucionada, cria ansiedade 
e doen<;a. 

1. 0 conhecimento de ter feito 0 que e 
certo traz urn sensa de calma no meio 
das tormentas da vida. Daniel estava 
em paz na cava dos leoes, enquanto 
que Daria estava cheio de tensoes em 
seu palacio. 

3. Chegando A cava dos leoes, de manha 
bern cedo, o rei descobriu que Daniel 
havia sido miraculosamente salvo. 

4. Dan1el rendeu homenagem a Deus 
por seu livramento: "0 meu Deus en
viou o Seu an1o e fechou a boca aos 
leoes, para que nao me fizessem 
dana, porque foi achada em mim 
inocencia diante dEle; tambem con
tra ti, 6 rei, nao cometi delito algum" 
(Dan. 6:22). 

CONCLUSAO E APELO 
1. A experiencia de Daniel mostra que 

Deus esta pronto a nos ajudar no mo
menta de crise. (Ler I Corfntios 10: 13). 

a) Ele nao permite que soframos prova
c;Oes alem do que podemos suportar, 
e nos da for<;as para veneer. 

b) 0 poder de Satanas para nos esmagar 
e maior do que nossa habilidade para 
resistir. Deixados sozinhos, somos im-

potentes. Mas, fortalee~dos pelo poder 
de Deus, seremos vitoriosos. 

c) Filipenses 4:13 da-nos uma clara pro
messa de que Deus nos da for<;as para 
veneer as dificuldades." 

1. Daria, urn rei pagao, prestou home· 
nagem ao Deus de Daniel. (Ler 
Dan. 6:26 e 27). A palavra "perma· 
nente", quer dizer "d1gno de con
fianc;:a", "fidedigno·. "alguem com 
quem se pode contar". Deus nunca 
nos desampara. Quando os leoes 
da tentac;:ao rugem em nosso ouv1· 
do, Ele esta Ia para fechar a boca 
deles. Quando o diabo tenta nos 
destruir, Ele esta Ia para nos livrar. 0 
livramento final ocorrera na segun· 
da vinda de Cristo. 

3. No fim da hist6ria deste mundo, 
Deus tambem Se manifestara para 
livrar seus filhos f1e1s. (Ler Apoc. 
19: 1 1- 19). Descrito como urn pode· 
roso conquistador, percorrendo o 
corredor do Ceu, e como urn gene· 
ral conduzindo os exercitos celes· 
tiais, Jesus e revelado como nosso 
poderoso Libertador. Ele e "tiel e 
verdadeiro". Ele cumpre Sua palavra. 
Nas derradeiras badaladas do rel6-
gio do tempo do fim, Ele livrara Seus 
filhos. Daniel presenciou ern v1sao 
essa ultima libertac;:ao. Ele anteviu o 
dia em que todo o mal sera final· 
mente destruido e o re1no de Deus 
dominara para sempre. 

a) Para Deus nao ha impossrveis. Ele 
Se deleita em libertar. 0 mesmo 
Deus que prometeu hvrar esse pia· 
neta do dominio do mal, promete 
livrar tambem a voc~ e a mim do 
dominio do mal hoje. 0 mesmo 
Deus que restaurara este planeta ao 
seu prop6sito original, deseja res· 
taurar, hoje, nossa vida. Podemos 
louvar a Deus, hoje, como o pode· 
roso Libertador. e 
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QE MULHEB pARA MULHEB 

Ser mulher! 
Uma das maneiras de ser feliz 

Daise Lucidi F. Rios 
Dire/oro dos Ministerios 
do Mulher e AFAM do 
Associo~ao Rio de Janeiro 

As estatlsticas revelam que a mulher tem a sau

de mais complicada e delicada que o ho

mem, sem considerar que, anualmente, meio 

milhao delas morrem por problemas na gravidez. Esta 

comprovado que mais da metade da populac;ao do 

sexo feminine nao tem acesso a hospitais e cuidados 

basicos de higiene, de modo que constituem 40 par 

cento dos adultos infectados com HIV no mundo. 

E comprovado tambem que as mulheres falam 

20 mil palavras por dia, isso quer dizer que falam 

muito. A mulher e um ser mais emotivo do que o 

homem. Amam demais e, por isso, tomam decisoes 

tao imprevisiveis que "ate a razao desconhece". As 

mulheres choram mais porque simpatizam profun

damente com os problemas alheios. 

Sou mulher e sei de tudo isso e de muitas outras 

coisas que afligem as mulheres. Mas sou feliz par

que sei que a mulher adventista nao e uma a mais 

na multidao. Ela tem Alguem que cuida dela com ca

rinho e amor. Tenho certeza de que, quando chora

mos, nossas lagrimas caem no colo de Jesus. Ele 

prometeu que secara dos nossos olhos toda lagrima. 

A mulher adventista do setimo dia pode desviar o 

olhar de si mesma e olhar para cima, de onde vem 

socorro e alento. 

Este e o Ano do Evangelismo Mundial, ocasiao 

em que podemos aumentar nossa felicidade a me

dida que desviamos o olhar de nossos motivos de 

tristeza e olhamos para as necessidades das pessoas 

que estao ao nosso redor. 

Sao muitos os que precisam que voce e eu to

memos a corajosa decisao de sair de casa para aten

der a ordem de Jesus para evangelizar. Muitas vezes, 

frequentamos a igreja, participamos dos cultos, mas 

e s6 isso! Pense: a lgreja Adventista, a sua igreja, esta 

em um ano atfpico, um ano em que cada pedacinho 

do globo terrestre estara sendo evangelizado por al

guem adventista. 

E certo que desejamos uma vida melhor: mais com

preensao nos lares, filhos mais obedientes, pais mais te

mentes a Deus. Almejamos ser tratadas com igualdade 

como Jesus tratou a mulher, enquanto esteve neste 

mundo. Ninguem mais do que a mulher deve sentir de

sejo maior da volta de Jesus. Estamos cansadas de ver 

filhos indo para caminhos errados, maridos abandonan

do famnias; enfim, queremos ver Jesus voltar. 

Esta e nossa oportunidade: o Ano de Evangelismo 

Mundial. 0 que estamos fazendo para evangelizar? 

Nao precisamos via jar para Ionge. Podemos ir aos nos

sos vizinhos, oferecer um bolo gostoso na sexta-feira, 

ao p6r-do·sol, e desejar-lhes um feliz sabado! Pode

mos igualmente fazer visita a um hospital, testemu

nhar para alguem que encontramos no 6nibus, na fei

ra, no supermercado, ou seja, usar as 20 mil palavras 

de que dispomos por dia para falar do amor de Deus. 

Podemos ainda nos envolver em algum projeto 

missionario da igreja que freqOentamos, em um dos 

projetos dos Ministerios da Mulher, ou criar um pro

jete proprio. Vamos descobrir como e bom ser uma 

mulher nas maos de Deus. 

Permitindo-nos ser usadas por Deus, sentindo 

Jesus ao nosso lado, sentindo-nos dependentes 

dEle, vamos ver que o ceu e mais azul, o Sol e mais 

brilhante, e as tristezas parecerao menores s6 par

que deixamos nascer no corac;ao uma coisa simples 

chamada evangelismo. 0 
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A IGBE.JA EM AyAQ 

Mobilize a igreja 
neste semestre 

D 
eus esta abenc;oando Sua igreja no cumpri

mento da missao e na forma como realiza 
o trabalho do Senhor. Estamos dando inicio 

ao programa missionario do segundo semestre. Para 

reforc;ar a evangeliza<;ao, assinale nossa estrategia de 

a<;ao e as frentes de trabalho em que deveremos es
tar envolvidos: 

1. 0RA<;:AO INTERCESS6RIA 

0 poder do ganhador de 
almas bem-sucedido esta na 

ora<;ao. 
Muitas coisas na vida sao fei

tas sem ora<;ao. Em gcrul, as pessoas constroem ediffcios 

gigantescos, consertam o motor de seus veiculos, plane

jam conven<;Oes, comercializam produtos e realizam 
muitas outras coisas sem ora<;ao. Os vendedores, sem 

ora<;ao, convencem as pessoas a comprarem seus pro
dutos. Os psic61ogos, sem ora<;ao, influenciam os pensa

mentos interiores e o comportamento das pessoas. 
No entanto, a verdadeira e duradoura mudan<;a 

- a conversao - e obra do Espirito Santo. Essa obra 
sobrenatural da gra<;a de Deus na vida interior, pro

duzindo uma cria<;ao totalmente nova em Jesus Cris
to, pode apenas ser realizada mediante a ora<;ao. 

Sem ela, os conquistadores de almas nao tern poder 
para realizar a mudan<;a interior. 

A menos que o Espirito Santo seja derramado, 
provendo o divino poder celestial, o trabalho dos ga

nhadores de almas sera em vao. Urn ganhador de 

almas que nao ora esta fadado ao fracasso. A ora<;ao 
e a for<;a oculta na conquista de almas. 

2. D UPLAS MISSIONARIAS 

Muitos perguntam: Por 
que organizar duplas? A 

resposta e: Porque e urn principia biblico para a 

evangelizac;ao. Veja o que a Biblia diz: uChamou 
a Si os doze, e passou a envia-los de dois a dois, 

dando-lhes autoridade" (Marcos 6:7). "Depois 
disto, o Senhor designou outros setenta; e os 

enviou de dais em dais, para que 0 precedes
sem em cada cidade e Iugar aonde Ele estava 

para ir" (Lucas 10:1 ). 

Esse mesmo plano foi indicado por Ellen White 
como o plano de Deus para a igreja nos dias atuais: 
"Era o deslgnio do Salvador que os mensageiros do 

evangelho assim se associassem:· - 0 Desejodo de 

Todos 1Js Noc;oes, pag. 350. 

"Por que e que nos afastamo!> do metoda de tra

balho que foi instituldo pelo grande Mestre? Par que 

e que os obreiros em Sua causa nao sao hoje envia
dos de dais em dois?"- Evongelismo, pag. 74. 

leria muito mais exito a obra evangelica em nos
sos dias, fosse esse exemplo mais estritamente se

guido:· - 0 Desejodo de Todos as Noc;oes, pag. 350. 

Ellen White, por orienta<;ao divina, tambem apre
senta a vantagem do trabalho de dois em dois: "Ha ne

cessidade de dois trabalharem juntos; pais urn pode 
animar ao outro, e podem aconselhar-se, orar e exami
nar a Bfblia um como outro:·- Evongelismo, pag. 74. 

3. P EQUENO$ G RUPOS 

Os motives que nos le
vam a crer que os pequenos 

grupos estao no centro dos 

esfor<;os evangelisticos e que, 

por meio dos pequenos grupos, damos todos os 
passos para levar alguem a Cristo: 

Conquistamos pela amizade e companheirismo; 
Levamos o conhecimento da Palavra de Deus; 

Ajudamos na tomada de decisao ao lado de Cristo; 
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Preparamos um fiel disdpulo e o conservamos 

na igreja. 
Este plano e a orientac;ao de Deus para a igreja: 

"A formac;ao de pequenos grupos como base do es
forc;o cristae, foi-me apresentada por Aquele que nao 

pode errar:' - Servic;o Cristoo, pag. 72. "Formemos, 

em nossas igrejas, grupos para o servic;o:' - Ibidem. 
Tambem e um principia biblico para o servic;o e 

o desenvolvimento da vida crista: Moises organizou 

o povo em grupos (Exodo 18:17-25). Jesus formou 
um pequeno grupo com os disdpulos (Marcos 
3: 13- 15). A igreja primitiva foi organizada em pe
quenos grupos. Atos 2:42-47; 5:42. 

Alem disso, este e o plano de Deus para Seu povo no 
tempo do fim: "Se ha na igreja grande numero de mem

bros, convem que se organizem em pequenos grupos a 

fim de trabalha~' - Se~ Cristoo, pag. 72. "Se num Iu
gar houver apenas dois ou tres que conhec;am a verdade, 
organizern-se num grupo de obreiros:' -Ibidem. 

Organizando Pequenos Grupos na igreja voce tera 

muitas vantagens. Entre elas, destacamos a oportunidade 
de promover o aescimento no relacionamento com 
Deus, aumentar o conhecimento e estudo da Biblia, de

senvolver amizade e relacionamentos uns com os outros, 

ajudar nas necessidades das pessoas, capacitar os mern
bros para o ministerio, dar aos membros a oportunidade 
de desenvolver seus dons espirituais, auxiliar no cuidado 
pastoral da igreja, diminuir a apostasia, ajudar na conser

vac;ao dos membros, contribuir na formac;ao de novas dis
dpulos e mobilizar mais membros na conquista de almas. 

4. PREGADORES VOLUNTAAIOS 

EM SERIES DE 

EVANGELISMO PUBLICO 

Pregar o evangelho e a 
grande ordem deixada pelo 

Mestre. Ao atender·esse desafio, levaremos muitos 

a se entregarem a Cristo. 

"Se cada membra fosse um missionario vivo, o 
evangelho seria rapidamente proclamado em todos 

os paises, a todos os povos, nac;oes e linguas:' - Tes
temunhos Seletos, vol. 3, pag. 299. 

Quando harmonizamos o trabalho de oracao in

tercess6ria com a ac;ao das duplas e pequenos gru
pos em preparar pessoas pa ra a decisao por Cristo, 

as series evangelisticas por voluntaries ajudarao na 

colheita das pessoas que foram preparadas. Alem 
disso, elas despertarao novas interessados. 

5. (LASSES BIBLICAS 

0 "Muitas pessoas ha que 
(] querem saber o que fazer 

Q 0 para serem salvas. Querem 
uma explicac;ao simples e cla

ra dos passos indispensaveis para a conversao:' -

Evangelismo, pag. 188. "A verdade blblica deve ser 
apresentada de maneira tao simples e interessante, 
que todos possam facilmente compreender os prin

dpios da salvac;ao:' - Ibidem, pag. 348. 

0 Que e uma Cia sse Bfblica? 

E uma Classe de Estudos da Biblia que tem por 
objetivo instruir as pessoas nas doutrinas e prepara
las para o batismo. 

Como a Classe Bfblica deve ser organizada? 

a) Escolher o instrutor eo associado. 
b) Estabelecer a equipe para ajudar na recepc;ao 

e visitac;ao aos alunos. 

c) Escolher o melhor local da igreja. 

d) Definir dia, local e hora das reunioes. 
e) Fazer uma ampla promoc;ao em todas as reu

nioes da igreja. Anunciar no boletim da igreja, 
no mural com um cartaz e em outros possi

veis meios de comunicac;ao. 

6. EVANGELISMO 

DO SEGUNDO SEMESTRE 

Usando a mesma estrate

gia, a igreja pode se envolver 

nos preparatives para o evan
gelismo de colheita no segundo semestre, na pri
meira semana de dezembro. 

"0 segredo de nosso exito na obra de Deus en
contrar-se-a na opera<;:ao harmoniosa de nosso 

povo. Tem de haver uma ac;ao concentrada .... Te

mos que conjugar esforc;os contra as dificuldades e 
obstaculos, ombro a ombro, e unidos pelo corac;ao:' 

- Servi~o Cristoo, pag. 75. 0 

Colaborar;ao do Mm1stemo Pessoal 
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AQMINISTRAyAQ NA IGRE.JA 

Como ajudar lfderes 
dos departamentos 
0 ancioo deve ser vista como amigo, e noo um fiscal 

1. Veja se os lideres de cada departamento estao 

entrosados com as orientac;:oes dos departa
mentais do Campo local. 

2. Nas reunioes de comissao da igreja, tenha em 

vista que o foco de todos os departamentos da 
igreja e evangelismo. Portanto, valorize o assun

to evangelismo em cada encontro da comissao. 
3. Encoraje a participac;:ao dos lideres dos departa

mentos em cursos de treinamentos promovidos 
pelo Campo local. 

4 . Confie em seus liderados e os motive sempre. 

5. Ouc;:a sugestoes deles sobre como melhorar os 
trabalhos da igreja. 

6. Quando algum departamento nao funcionar 

conforme o previsto, trate do problema sem 
desrespeitar as pessoas envolvidas. 

7. As pessoas respondem melhor quando sao con
vidadas a elaborar os projetos, e nao apenas a 
entrar como meras executoras. 

8. Quando voce for fazer uma mudanc;:a que afeta
ra diretamente alguem, procure envolve-la antes 

de realmente realizar a mudanc;:a. lsso criara in
teresse dessa pessoa no processo da mudanc;a. 

9. Esteja sempre aberto a novas ideias. Ouvir nao 
significa aderir a tudo que e novidade. 

1 o. Fique atento aos detalhes. As grandes coisas, 
em geral, cuidam de si. 

11 . "Admita quando voce nao sabe a resposta para uma 

questao dificil trazida por um liderado. Estimule-o 

tambem a pesqui.sar e a buscar a resposta sozinho. 
12. Seja paciente. Nem tudo se resolve na mesma hora. 

13. Pec;:a a Deus para o manter cordial, nao falar zan
gada e nao dar a impressao de que e mais fis
cal do que amigo. 

14. Seja temperante. Os liderados refletem o com

portamento do lider. 
15. Sempre que possivel, participe com os departa

mentos nas reuniaes de planejamento e avaliac;ao. 

16. Seja inflexivel somente em questoes que envol
vam normas e principios. 

17. Nunca critique um liderado na frente dos ou

tros. Trate das discussoes de natureza corretiva 
em particular. 

18. Trate pessoas como pessoas, nao como coisas. 

19. Encoraje outros a desenvolver seus pianos de ac;ao. 
20. Nao fique colado o tempo todo nos departa

mentos, dizendo o que deve ser feito. Desafie 

os departamentais e os ajude a aprender, pen
sar e crescer sozinhos. 0 

Colaboror;ao de Paulo Pinheiro, 
editor do Revista do AnCiao 
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0 Conselho de Anciaos pode tomar vo
tos sem o apoio da igreja? 

0 Conselho de Anciaos tem como objetivo 

reunir os lideres da igreja com o seu pastor para 

avaliar o andamento do programa da igreja, pla

nejar o trabalho da mesma e discutir temas rela

cionados com os traba lhos e responsabi lidades 

dos anciaos. Este Conselho pode tamar algumas 

resoluc;oes e fazer recomendac;oes a igreja, mas 

tudo aquila que exige um voto da congregac;ao, 

deve ser encaminhado como proposta atraves da 

Comissao da lgreja. 

0 Conselho nao se reune para ficar legislando 

normas para a igreja, nem para fazer o trabalho que 

cabe a Comissao da lgreja realizar. 0 Conselho de 

Anciaos pode tambem se reunir para fazer a agenda 

da Comissao da lgreja, mas nunca legislar coisas que 

nao sao da sua alc;ada. 

Alguem foi removido do rol de mem
bros por ter cometido adulterio. Ele 
quer retornar por meio do rebatismo. 
Qual e a orienta~ao que a igreja da 
quanto ao tempo para o rebatismo? 
Poderia ele ser rebatizado com apenas 
quatro meses apos sua remo~ao? 

0 Manual do lgrejo nao estabelece tempo para 

o rebatismo de uma pessoa que foi removida da 

igreja. Contudo, a Divisao Sui-Americana tem acon

selhado o procedimento para tal pessoa. Em situa

c;ao normal, nao deveria ser rebatizada com menos 

de um ano. Nao importa qual tenha sido o motivo 

da remoc;ao. A pratica de a igreja remover um 

membra da sua lista e rebatiza-lo depois de algu

mas semanas nao deve ser adotada. Neste caso, o 

tempo e fator oportuno para reflexao e cura da 

pessoa disciplinada: Algumas exce<;:oes existem, 

mas devem ser consideradas com muito criteria e 

bom-senso pela igreja em consulta com a comis

sao ministerial do Campo. 

Quais seriam algumas dessas exce<;:6es7 Por 

exemplo, uma pessoa que se afastou da igreja por 

muitos anos e depois retorna querendo o rebatis

mo, mas ela nao foi disciplinada pela igreja neste 

CQNSULTQRIA 

tempo em que viveu afastada do Senhor. Nesse 

caso, o bom-senso diz que nao precisaria esperar 

urn ano e que tambem nao deveria ser rebatizada 

um mes depois. Um outro exemplo seria o de um 

membro que foi removido por algo que, se for re

parado imediatamente, nao justificaria esperar um 

ano inteiro para reintegra-lo a igreja. Em todos es

ses casas, o equilibria e a consulta com a lideran

<;:a do Campo local seria uma atitude muito sabia. 

Pensando em formar novos lideres 
com maior responsabilidade na igreja 
e com o intuito de evitar a cria~ao de 
lideres tipo "donos da igreja': nao se
ria melhor limitar o tempo de atua~ao 
de urn primeiro anciao de igreja? 
Exemplo: tres ou quatro anos. 

0 Manual do lgrejo, pag. 50, diz: "Como todos 

os outros oficiais da igreja, o anciao e eleito pelo 

periodo de urn ou dois anos, segundo determina

c;ao da igreja local. Nao e aconselhavel que uma 

pessoa sirva indefinidamente, mas o anciao pode 

ser reeleito. A igreja, entretanto, nao tern a obriga

c;ao de reelege-lo, e pode escolher outra pessoa 

para o ancionato, sempre que a mudan<;a lhe pa

rec;a apropriada:· 

Como lider da igreja local, o primeiro anciao 

nao deveria ser trocado a cada ano, como tam

bern nao deveria servir a igreja, como primeiro 

anciao, por toda vida. Mudanc;as sao saudaveis e 

propiciam a outros a oportunidade de tambem 

exercerem lideran<;:a. Urn lider e aquele que faz 

discipulos ou seguidores. Urn born anciao traba

lha tambem no sentido de formar outros lideres e 

nao cultivara o pensamento de que e um lider in

substitufvel. Ninguem e insubstitufvel na igreja, 

mas todos somos uteis e necessaries. 0 

Caro anciao: 
A Associar;ao Ministerial da Divisao Sui-Americana e quem 

responde. Escreva para Consultoria - Caixa Postal 2600; CEP 
70270-970, Brasma, OF ou revistadoanciao@dsa.org.br.A pro
posta deste espar;o e esclarecer duvidas sobre assuntos liga
dos a administrar;ao de igreja. Dentro do possfvel a resposta 
sera publicada nesta ser;ao. 
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QEVQCIQNAL 

E diffcil para a humanidade, par muito tempo acostumada 

Ellen G. White a acalentar a duvida, aceitar essa grandiosa verdade 

"Porque Deus amou o mundo 
de tal maneira que deu o 

Seu Filho unigenito, para que 
todo aquele que nEie ere nao pere<;a, 
mas tenha a vida eterna" (Joao 

3:16). Essa mensagem e para o 
mundo, pois "todo o que" significa 

que toda e qualquer pessoa que 
cumpre a condic;:ao pode partilhar a 

benc;:ao. Todos os que olham para Je

sus, crendo nEle como seu Salvador 

pessoal, nao perecerao, mas terao a 
"vida eterna". Foram tomadas todas 
as providencias para que tenhamos a 

recompensa eterna. 

Jes\JS Cristo, o Justo. E Ele e a propi
cia<;ao pelos nossos pecados e nao 

somente pelos nossos, mas tambem 
pelos de todo o mundo" (I Joao 2: 1 

e 2). "Nisto consiste o amor: nao em 
que n6s tenhamos amado a Deus, 

mas em que Ele nos amou e enviou 
o Seu Filho como propiGiac;:ao pelos 
nossos pecados" (I Joao 4:10). "Per

tanto, pode tambem salvar perfeita

mente os que por Ele se chegam a 

e justo para nos perdoar os pecados 1 

e nos purificar de toda injustic;:a' (I 

Joao 1 :9). Nao tenho nenhum merito 
ou virtude pelo qual eu possa reivin

dicar a salva<;ao, mas apresento dian-
1 

te de Deus o sangue todo-expiador 

do imaculado Cordeiro de Deus, que 

tira o pecado do m~do. Esta e a mi
nha unica reivindicac;:ao. 0 nome de 
Jesus me da acesso ao Pai. Seu ouvi

do, Seu corac;:ao, esta aberto a minha 

Deus, vivendo sempre para interce- mais debil suplica, e Ele supre minhas 
der por eles" (Heb. 7:25). mais profundas necessidades:' 

Diante dessas passagens, e evi- E a justic;a de Cristo que toma o pe-

dente que nao e da vontade de Deus . cador penitente aceitavel a Deus e ope-
Cristo e nosso Sacriffcio, nosso que sejais receosos e aflijais vossa ra sua justifica<;ao. Por mais pecaminosa 

que tenha sido sua vida, se ele ere em 

Jesus como seu Salvador pessoal, per-
Substitute, nosso Penhor, nosso In- alma com medo de que Deus nao 
tercessor divino; Ele Se nos tornou 

justi<;a, santificac;:ao e redenc;:ao. "Par

que Cristo nao entrou num santuario 
feito por maos, figura do verdadeiro, 

porem no mesmo Ceu, para agora 
comparecer, por n6s, perante a face 

de Deus" (Heb. 9:24). 

A intercessao de Cristo em nosso 
favor consiste em apresentar Seus 
meritos divines, oferecendo-Se a Si 

mesmo ao Pai como nosso Substitu
te e Penhor; pois Ele ascendeu ao 

alto para fazer expiac;:ao por nossas 
transgressoes. "Se ... alguem pecar, te-

· manece diante de Deus nas imaculadas 
vestes da justic;a imputada de Cristo. 

vos aceite porque sois pecaminosos e 

indignos. "Chegai-vos a Deus, e Ele 
Se chegara a v6s" (Tia. 4:8). Apresen

tai vosso caso diante dEle, imploran- 1 

do os meritos do sangue derramado 

por v6s na cruz do Calvaria. Satanas 

vos acusara de ser grandes pecado
res, e precisais admitir isso, mas po
deis dizer: "Sei que sou urn pecador, 

e e por esta razao que necessito de 

urn Salvador. Jesus veio ao mundo 

para salvar pecadores. '0 sangue de 
Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de 
todo pecado' (I Joao 1 :7). 'Se confes-

0 pecador tao recentemente mor
to em delitos e pecados e vivificado 

pela fe em Cristo. Ele ve pela fe que 
Jesus e seu Salvador e esta vivo para 

todo o sempre, podendo "salvar per
feitamente [todos] os que por Ele se 

chegam a Deus" (Heb. 7:25). Na ex

piac;:ao realizada para ele, o crente ve 
tal largura, comprimento, altura e pro

fundidade de eficiencia - ele ve tal in

teireza de salvac;ao, adquirida a um 

mos urn Advogado para com o Pai, sarmos os nossos pecados, Ele e fiel prec;o tao infinite, que sua alma se 
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enche de louver e gratidao. Contem
pla, como por espelho, a gloria do Se

nhor e e transformado na Sua pr6pria 
imagem, como pelo Espirito do Se

nhor. Ve o manto da justic;:a de Cristo, 

tecido no tear do Ceu, talhado por 
Sua obediencia e imputado a pessoa 

arrependida pela fe em Seu nome. 
Quando o pecador tern uma visao 

dos incomparaveis encantos de Jesus, 

o pecado deixa de ser atraente para 
ele; pois contempla Aquele que e o 
mais distinguido entre dez mil e total

mente desejavel. Compreende por ex
periencia pessoal o poder do evange

lho, cuja vastidao de designio s6 e igua

lada por sua preciosidade de prop6sito. 
Ternes urn Salvador que vive. Ele 

nao esta no sepulcro novo de Jose; 

ressuscitou dentre os mortos e as
cendeu ao alto como Substitute e Pe
nhor de toda pessoa crente. "Sendo, 

pais, justificados pela fe, temos paz 

com Deus por nosso Senhor Jesus 
Cristo" (Rom. 5:1 ). 0 pecador e jus

tificado pelos meritos de Jesus, e isto 

e o reconhecimento de Deus da per
feic;ao do resgate page pelo homem. 
Que Cristo foi obediente ate a morte 

na cruz e uma garantia da aceitac;ao 
do pecador penitente, pelo Pai. Per
mitiremos, entao, que n6s mesmos 

tenhamos uma experiencia vacilante, 
de duvidar e crer, de crer e duvidar? 

Jesus e a garantia de nossa aceitac;ao 
por Deus. Alcanc;:amos favor perante 
Deus, nao em virtucte de algum me
rite em n6s mesmos, mas devido a 

nossa fe no "Senhor, Justic;:a Nessa". 
Jesus esta em pe no Santo dos 

Santos, para comparecer agora na 
presenc;:a de Deus por n6s. Ali, Ele 
nao cessa de apresentar Seu povo, 

memento ap6s memento, perfeito 

nEie. No entanto, por sermos assim 

representados perante o Pai, nao de
vemos imaginar que podemos abu

sar de Sua misericordia, tornando
nos descuidados, indiferentes e co

modistas. Cristo nao e o ministro do 

pecado. Somes perfeitos nEie, acei
tos no Amado, unicamente se per

manecemos nEie pela fe. 
Nunca podemos alcanc;ar a perfei

c;ao por nossas pr6prias boas obras. A 

caram e destitufdos estao da g16ria de 
Deus" (Rom. 3:23). Devemos olhar 

para Jesus, porque "todos n6s, com o 
rosto desvendado, contemplando, 

como por espelho, a g16ria do Senhor, 

somes transformados, de gl6ria em 
gl6ria, na Sua pr6pria imagem" (II Cor. 
3: 18). Deveis encontrar vossa inteire

za contemplando o Cordeiro de Deus, 
que tira o pecado do mundo. 

pessoa que ve a Jesus ~~~~~~~~~~ Postando-se diante 

da transgredida lei de 

"Nunco podemos Deus, 0 pecador nao 

pela fe, rejeita sua pro
pria justic;a. Encara a si 

mesma como incom
pleta, seu arrependi

mento como insuficien

te, sua mais forte fe 
como sendo apenas 
debilidade, seu mais 

pede purificar a si mes-

o/conc;or a mo; mas, crendo em 
Cristo, ele e o objeto de 

perfeic;ao par Seu amor infinite e e 
revestido de Sua justic;a 

nossos pr6prios imaculada. Jesus orou 
custoso sacrificio como pelos que creem em 

escasso, e se prostra boos obros." Cristo: "Santifica-os na 
com humildade ao pe verdade; a Tua palavra 
da cruz. Mas uma voz iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e a verdade. A fim de 

lhe fala dos oraculos da Palavra de que todos sejam urn; e como es Tu, 6 
Deus. Com estupefac;ao ela ouve a 

mensagem: "NEie estais aperfeic;oa

dos~ Agora, tude esta em paz nessa 
pessoa. Nao precisa mais esforc;ar-se 
para encontrar algum merecimento 

em si mesma, alguma ac;:ao merit6ria 
pela qual alcance o favor de Deus. 

Contemplando o Cordeiro de 

Deus, que tira o pecado do mundo, 
ela encontra a paz de Cristo; pais o 

perdao e aposto a seu nome, e ela 
aceita a Palavra de Deus: "NEie, estais 
aperfeic;:oados" (Col. 2: 10). Quae difi

cil e para a humanidade, por muito 
tempo acostumada a acalentar a duvi
da, aceitar essa grandiosa verdade! To· 

davia, que paz ela traz a pessoa, e que 
vitalidade! Olhando para n6s mesmos 
em busca de justic;:a, para encontrar a 

aceita<;ao diante de Deus, olhamos 

para o Iugar errado, "porque todos pe-

Pai, em Mim e Eu em Ti, tambem se

jam eles em N6s; para que o mundo 

creia que Tu Me enviaste. Eu lhes te
nho transmitido a gl6ria que Me tens 
dado, para que sejam urn, como N6s 

o somes" (Joao 17:17, 21 e 22). 

Quem pede compreender a natu
reza dessa justic;:a que restaura o pe

cador crente, apresentando-o a Deus 
sem macula, nem ruga, nem coisa se

melhante? Ternes a empenhada pala
vra de Deus de que Cristo Se nos tor
nou justic;a, santifica<;ao e redenc;ao. 
Permita Deus que confiemos em Sua 

palavra com implicita confianc;:a e des
frutemos Sua mais copiosa benc;ao. 

"Pais o mesmo Pai vos ama, vista 

como v6s Me amastes e crestes que 
sai de Deus" (Joao 16:27). 0 

(Extrafdo do fivro Fe e Obras, p{Jgs. I 05· I 09.) 
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QISCipULAQQ 

Ertan Kohler 
Departamento/ de Javens 
do Divlsao Sui-Americana 

E certo batiza r 
juvenis? 
0 que pais e ancioos deveriam 
saber sabre o Batismo do Primavera 

N 
o terceiro trimestre do ano, 

com a chegada do Batismo 
da Primavera, aumenta o in-

teresse dos juvenis pelo batismo. Afi
nal, essa foi uma cerim6nia original

mente preparada para eles. 
Mas, enquanto aumenta o desejo 

deles, por outro lado, surgem os 
questionamentos sabre a legitimida

de deste tipo de batismo. Alguns 
acham que e muito cedo, que e uma 
decisao sem muita profundidade, 

que uma decisao nessa fase nao 
dura muito e vai acabar em aposta

sia, ou que a igreja esta diminuindo 
a importancia do batismo ao aceita-lo 

tao cedo. Ha outro grupo, favoravel, 
que ap6ia e incentiva a decisao nes

sa fase da vida. 
Qual deve ser a postura de um 

anciao ou lider da igreja neste assun

to? Precisamos avaliar um pouco 
mais, alem de buscar a orienta<;ao de 

Deus, para que uma questao como 

essa nao traga mais divergencia do 
que harmonia. 

Ao ler esse artigo, tenha em men

te o significado do batismo: uma ce
rimOnia de entrega. De acordo com a 

simbologia biblica, e como um casa
mento (uma declara<;ao de amor) ou 

como a morte e ressurrei<;ao (o inicio 
de uma nova vida). Em ambos os 
exemplos, o batismo e o come<;o e 

nao o fim de um processo. E preciso 
enxergar a decisao de um juvenil 
dentro dessa realidade. 

0 ALCANCE DA DECISAO 

Deus aceita e entende a decisao 

de cada pessoa dentro de sua reali
dade. Um juvenil esta apenas come

<;ando a entender a vida, e e dentro 

desse contexto que ele faz sua en
trega. A decisao dele nao pode ser 
comparada ao alcance da decisao 

de um adulto, ate porque esta Ionge 

dessa fase e nao enfrenta a mesma 
realidade de vida. Ao tamar sua de

cisao, um juvenil esta declarando 

seu amor por Jesus, seu desejo de 
ficar ao lado dEle e seu compromis-

so com as coisas simples e praticas 

do evangelho. Ellen White e clara 

quando diz que "o batismo nao tor
na cristas as crian<;as, tampouco as 

converte; e apenas um sinal exterior 
que demonstra sentirem dever ser 
filhos de Deus, reconhecendo que 

creem em Jesus Cristo como seu 

Salvador e que dai por diante vive
rao para Ele" (Orientot;oo do Crian
t;o, pag. 499). 

E preciso ter cuidado com o ex

cesso de cobran<;a. Conhecendo os 
prindpios basicos e se comprome

tendo com eles, o juvenil vai ter a 
oportunidade de continuar crescen

do durante sua vida crista. Esse cres

cimento vai depender principal mente 
da maneira como foi iniciada sua 
vida crista. Se ele foi bem recebido, 

se foi estimulado, se lhe foram ensi

nadas as coisas praticas, se foi envoi
vida e se sentiu aceito na igreja, isso 

vai preparar o caminho para o cresci

mento que vira com a experiencia 
crista e com a idade. 
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0 RISCO DA PROIBic;AO 

As crianc;as e juvenis tem um alto 
valor para Deus, por isso, e preciso ter 

muito cuidado com as constantes ne
gativas quanto ao batismo deles. Pre
cisamos mostrar-lhes o batismo nao 

como um muro intransponivel. mas 

um muro de prot~o. criando neles 
desejo cada vez maior de recebe-los. 

Constantes negativas, proibic;oes, exi
gencias ou dificuldades para autorizar 
o batismo acabam criando um senti

menta de rejeic;ao, formando uma 
barreira. 0 que um dia foi um sonho, 

comec;a a se tomar algo incOmodo. 
Seu raciocinio passa a ser: "se e tao 
bom, porque eu nunca posso?" 

Em um dos distritos em que fui 
pastor experimentei essa realidade. 
Fui procurado por uma irma, pr6xi
mo ao Batismo da Primavera, pedin

do que conversasse com seu filho 
de 16 anos, convidando-o para o ba

tismo. Ela me disse: "Eie frequenta a 
igreja, mas nao quer o batismo. Nao 

sei mais o que fazer:' Marquei um 

horario no outro dia e fui visitar a fa
milia. Pedi para conversar um pouco 
sozinho com o garoto, e lhe pergun

tei porque nao aceitava ser batizado, 
afinal ele havia nascido na igreja. A 

resposta foi rapida: "Nao aceito per
que nao quero. Nao tenho vontade:' 
Continuei insistindo: "Mas voce nao 

frequenta a igreja, nao ama a Jesus?" 
Ele abriu um pouco mais a questao 
e disse: "Quando eu era pequeno, 
fui a frente muitas vezes nos apelos. 

Eu queria ser batizado, mas era mui
to novo ainda. Minha mae sempre 

dizia que eu nao estava pronto, nao 
estava preparado, nao tinha idade, 
nao me comportava direito, e ate me 

ridicularizava. Muitas vezes, quando 
ela me castigava, lembrava que urn 
menino com o meu comportamento 
nao poderia ser batizado:· Ele encer

rou a conversa, dizendo: "Quando 
eu quis, ela nao deixou, agora sou 

eu que nao quero:' Havia side plan

tada uma semente que agora come

c;ava a dar frutos. 

Nao quero dizer com isso que 
qualquer crianc;a que tenha vontade 
deva ser batizada, mas que precisa

mos ser habilidosos em administrar 
essa situac;ao, sem criar imposic;oes, 

dificuldades, provas e outros meca
nismos que afastem ao inves de esti
mular. Alem disso, se um juvenil in

siste, a igreja deve permitir que seja 
batizado na primeira oportunidade 
possivel, mostrando que entende 
seu desejo e quer te-lo ao lade de Je

sus. Pois, "Cristo avaliou tao alto as 
crianc;as que deu a Sua vida por elas. 

Tratai-as como o prec;o do Seu san
gue .... A mais tenra crianc;a que ama 
e teme a Deus, e maior aos Seus 

olhos do que o homem mais talento
so e instruldo que negligencia a gran
de salvac;ao .... A alma da crianc;a que 
ere em Cristo e tao preciosa a Sua 

vista como sao os anjos ao redor do 
Seu trono. Elas devem ser levddds d 

Cristo e educadas por Ele" (0 Lor Ad

ventista, pag. 279). 

A IDADE IDEAL 

E principalmente ao definir a me

lhor idade para o batismo que sur

gem as polemicas. Ellen White ensina 

que a partir dos oito anos de idade as 
crianc;as ja comec;am a entrar em 
uma nova fase da vida. A partir dessa 

fase, elas tambem ja deveriam come
c;ar a ser preparadas para a decisao 
por Cristo. Nao estou dizendo que 

devem ser batizadas com essa idade, 
mas ja devem comec;ar a ser condu
zidas nesta direc;ao. Afinal, "Crianc;as 

de oito, dez, ou doze anos, ja tem 

idade suficiente para serem dirigidas 
ao tema da religiao individual. Nao 

ensineis vossos filhos com referenda 
a um tempo futuro em que eles te
rao idade bastante para se arrepen-



derem e crerem na verdade. caso 
sejam devidamente instruidas, crian

c;as bern tenras podem ter ideias cor
retas quanto ao estado de pecado

res, e ao caminho da salvac;ao por 

meio de Cristo" (OrientQ(;ao do 
Crionr;o, pags. 490 e 491 ). 

Esse nao e um tema a ser jogado 
para o futuro, mas uma questao que 

deve ser apresentada aos juvenis na 

primeira oportunidade em que eles 
puderem considera-la. Afinal, quando 
comec;am a fazer suas decisoes mais 

serias, quando comec;am a ter mais 

autonomia, quando ja devem ter al
guma responsabilidade e responder 

por suas atitudes, precisam ser leva
dos a decidir por Jesus. 

0 Clube dos Desbravadores e um 

programa oferecido pela igreja para 
ajudar a desenvolver os juvenis na fase 
em que eles despontam para a vida e 

comec;am a querer independencia e 

superac;ao. Urn garoto entra no Clube 

aos 10 a nos, entendendo que ja esta 
iniciando essa fase. Se ele esta pronto 
para ser urn desbravador, porque esta 

vivendo esse momento, nao poderia 

tambem estar pronto para o batismo? 
A partir da quinta serie, aos 10 ou 

11 anos, o juvenil ja comec;a a en

frentar uma nova realidade escolar, 
com varios professores, varias mate
rias, mais cobranc;a e responsabilida

des, entendendo que esta pronto 
para essa realidade. Se esta pronto 
para essa mudanc;a de realidade es

colar, nao estaria pronto para decidir 
pelo batismo? 

A POSTURA DOS PAIS 

Mais do que aos lideres da igreja, 

cabe aos pais terem sabedoria para 
administrar essa questao. Sua atitude 
deveria ser sempre na direc;ao de 

apoiar e estimular a decisao de os fi

lhos entregarem a vida a Jesus. Ellen 
White orienta que "Ao tocar o Espirito 
Santo o corac;ao das crianc;as, coope

rai com Sua obra. Ensinai-lhes que o 

Salvador as esta chamando, que coi
sa alguma Lhe podera causar maior 

alegria do que se entregarem a Ele 
na florescencia e vigor de seus anos" 

(Evongelismo, pag. 580). 

Se um juvenil quer ser batizado, 
mas ainda nao esta na idade ideal e 
importante nao negar, mas mostrar 

que vai ser batizado dentro de mais 
algum tempo. E a oportunidade para 

comec;ar a estudar as coisas praticas 
da vida crista e criar atividades espe
ciais que vao lhe preparar ate a idade 
pr6pria. Os pais devem sempre ava
liar a capacidade de decisao e inte

resse, mas devem fugir de criar me

tas de perfeit;ao para que sejar:n bati
zados. Muito menos apresentar o ba

tismo nos mementos de disciplina. 0 

conselho inspirado e: "Se errarem, 
nao os critiqueis. Nunca os censureis 
de serem batizados e ainda estarem 

cometendo erros. Lembrai-vos de 

que eles ainda tern muito a aprender 
quanto aos deveres do filho de Deus 

- Orientor;ao do Crionr;o, pag. 500. 

A POSTURA DOS LIDERES 

DA IGREJA 

A atitude da lideranc;a da 
igreja tambem deve ser 

sempre no sentido de 
apoiar a decisao pelo 
batismo. Mesmo que 

nao tenha idade ou 
nao esteja preparado, 

a igreja deve de

monstrar interesse 
em ajudar a molda
lo, estudar com ele, 
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incentivar para que mantenha viva 

essa decisao. 
Alguns cuidados especiais devem 

ser tornados para apoia-los: 
Nao minimizar ou ridicularizar sua 

decisao. Evitar dizer: "56 foram juve

nis a frente no apelo. Nao temos nin
guem para batizar:' Ou 'Voce quer ser 
batizado? Falta muito para chegar Ia!" 

Evitar concentrar observac;oes 
negativas ou criar um padrao inatin
givel. Nao criar situac;oes do tipo: 

"Esse menino conversa demais du
rante o culto. Nao tern condic;oes de 
ser batizado~ Ou ''Temos duvida 

quanto ao seu preparo. Vamos fazer 
um exame previo:' 

Evitar argumentar que nao po
dem ser batizados porque sao muito 

novos e vao acabar apostatando. A 
apostasia, na maioria dos casos, e 
maior entre os adultos do que entre 
os juvenis. Se eles forem envolvidos 

e se comprometerem com a igreja 
desde pequenos, tern muito menos 
possibilidade de sair. 



Avaliar o desejo e a situa<;:ao da fa

mma. E preciso que a famnia compreen

da e ap6ie a decisao. "Consentindo o 

batismo dos filhos, os pais contraem 

em rela<;:ao a eles a responsabilidade 

sagrada de despenseiros para guia-los 

na forma<;:ao do carater.' - Orientac;ao 

do Crionc;a, pags. 499 e 500. 

Havendo necessidade, buscar "pa

drinhos" espirituais. Ha muitos que 

nao tem uma familia estavel, ou vem 

de familias que nao tem a mesma fe. 

E importante que um adulto, o Clube 

de Desbravadores ou Aventureiros ou 

a Escola Adventista possam apoia-los 

e orienta-los nos primeiros passos. A 

preocupa<;:ao de providenciar a li<;:ao 

da Escola Sabatina, um convite para 

almo<;:ar no sabado, ou para sentar 

junto nos cultos da igreja pode fazer 

uma grande diferen<;:a. No caso de fa

mfl ias nao-adventistas, pode ser uma 

oportunidade para conquista-las tam

bern. Ellen White garante que "Par 

meio dos fi lhos, muitos pais serao al

can<;ados" (Evangelismo, pag. 584). 

Organizar uma Classe Biblica Es

pecial. Esse eo caminho para prepa

rar e ter os juvenis devidamente pron

tos para o batismo. Essa Classe pode 

funcionar na Escola Adventista, nos 

Clubes de Desbravadores e Aventu

reiros, junto ao Ministerio da Crian<;:a, 

enfim, existem diversas oportunida

des para que a igreja cumpra o seu 

papel e prepare bem seus juvenis. 

0 APOIO DE ELLEN WHITE 

Nos seus dias, Ellen White apoiava 

a decisao, a entrega e o batismo de ju

venis. Eles amadureciam um pouco 

mais tarde do que a gera<;:ao de hoje e, 

mesmo assim, ela insistia com a impor

tancia dessa decisao. Relatando uma 

reuniao da qual participou, ela conta: 

"As reunioes realizadas em Mon

terey (Michigan) para crian<;as foram, 

penso, as melhores de todas as que 

frequentamos. Todos come<;:aram a 

buscar ao Senhor e a indagar: Que 

devemos fazer para sermos salvos? ... 

Sabiamos que o Senhor estava traba

lhando por n6s, trazendo estas queri

das crian<;as ao Seu aprisco ... 

"Estas crian<;:as desejavam ser ba

tizadas. ...Ter<;a-feira, dez meninas 

reuniram-se as aguas para recebe

rem a ordenan<;:a do batismo. 

"Simpatizamos profundamente com 

uma menina. Decidiu que teria de ser 

batizada. Veio com suas jovens compa

nheiras para descer as aguas, mas vol

tou sua dificuldade ... Todas faram batiza

das exceto ela, que nao p6de persuadir

se a entrar nas aguas. Percebemos que 

Satanas opunha-se a boa obra e dese

java impedi-la, e ela devia continuar. . 

'Vesti-lhe o roupao de batismo e 

insisti cor:r ela para entrar nas aguas. 

Ela hesitou. Meu esposo de um lado, e 

eu de outro, e o pai dela implorando, 

tentamos anima-la a prosseguir, mas 

seu pavor da agua a fez recusar-se. Ela 

consentiu. Molhou a cabe<;a e as maos 

enquanto o ministrador repetia varias 

vezes as palavras: 'Em nome do Se

nhor, prossiga'. Calmamente ela entrou 

na agua e foi sepultada na semelhan

<;a da morte de Cristo .... No dia seguin

te, cinco meninos expressaram seu de

sejo de serem batizados. Era uma cena 

interessante ver aqueles meninos, to

dos de cerca da mesma idade e tama

nho, lado a lado, professando sua fe 

em Cristo:' - Perguntos que Eu Faria a 
Irma White, pags. 24 e 25. 

0 QUE FAZER? 

Ap6s analisar o assunto, quero lhe 

recomendar equilibria e sabedoria 

para decidir. Nao seja duro a ponto de 

fechar todas as portas, exigir demais e 

acabar desestimulando essa decisao 

especial. Par outro lado, nao batize 

precipitadamente, sem nenhum pre

pare, s6 para contar mais um numero 

ou ter uma parte especial em algum 

programa. 0 melhor caminho e esti

mular, preparar e levar um juvenil ao 

batismo com a tranqOilidade de que 

ele esta seguro da decisao e tera am

para suficiente para viver a vida crista. 

Se voce errar em sua avalia<;:ao, prefira 

sempre errar levando-os a Jesus e nao 

afastando-os dEle e do batismo. 0 

(Voce pode encontror mois oriento~oes no 
voto tomodo pelo Divisao Sui-Americana sa
bre o ossunto e publicodo no Revisto do An
ciao do quarto trimestre de 2004.) 

EVANGELISMO JOVEM NESTE TRIMESTRE 

Toda igreja deve apoiar e os lfderes podem envolver os jovens num trabalho es-
pecial de evangeliza9io. 

Cronograma do Evangelismo Jovem: 
Julho: 
9 a 16 - Semana de Ora9io JA (Semana dos Jovens Amigos) Para convidar 

amigos para a igreja, mobilizar os jovens para o evangelismo e fortalece-los espiri
tualmente. 

17 de Julho e mais sete domingos seguintes - "A Voz da Juventude" - Oito do
mingos de evangelismo jovem com o tema: "0 Grande Conflito" para despertar in
teressados e levar jovens e juvenis a decisao por Cristo. 

Setembro: 
17 a 25: Colheita- Batismo da Primavera- Envolver os jovens na promo9io e 

realiza9io da programac;ao. Colheita das Classes Bfblicas dos Jovens, Desbravado
res, Aventureiros e do Evangelismo Jovem. 
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EVANGELISMQ INEANTIL 

Raquel Arrais 
Diretora do Mmisterio 
do Crian~a do DMsdo 
Sui-Americana 

Mudanca 
I 

saudavel 
Progromo do Escolo Sabatino 
dos Crionc;os objetivo me/hares resultados 

M udanc;:a e uma palavra 

que as vezes incomoda 
porque aponta a dificulda

de que muitas pessoas tern frente a 

alga novo. lsso nao e novidade para 

muitos de n6s. Querendo ou nao, 

sofremos com mudanc;:as, ainda 
mais se elas afetam velhos habitos 

ou antigas praticas. 
Sabemos que, como igreja, nao 

mudamos prindpios. Sao inegocia
veis; nao importa o contexte cultural 
ou social em que vivemos. Eles sem

pre normatizarao nossa vida. Porem, 
no contexte de ensino e aprendiza

do, a igreja tern ajustado seus meta

des nos ultimos anos com o objetivo 
de obter melhores resultados dentro 

da Escola Sabatina, visando a evan
gelizac;:ao e conservac;:ao das nossas 

crianc;:as e juvenis. 

Dentro dessas mudanc;:as, surgiu 
o novo curricula da Lic;:ao da Escola 

Sabatina para crianc;:as, juvenis e ado

lescentes. A decisao de criar esse 
novo currfculo foi tomada pelo De-

Elo 

CURRiCULO 

partamento de Escola Sabatina da 
Associac;:ao Geral, em consulta com 
todas as Divisoes mundiais. Nesse 

novo metoda ha uma sequencia: 
lt:h Lic;:oes fundamentadas na Biblia -

a hist6ria biblica mais o estudo da 

Biblia. 
~ Cristo eo centro em cada hist6ria 

e lic;:ao. 
~ As crenc;:as fundamentais adventis

tas sao ensinadas de acordo com 

o desenvolvimento da crianc;:a. 
~ A prioridade e o desenvolvimento 

do relacionamento com Jesus. 

~ E incentivada a memoriza<;:ao da 
Escri tura. 

... Os valores e estilo de vida cristaos 

sao retratados de forma atraente. 
A lgreja escolheu o nome Elo 

do CrQ(;o porque a grac;:a e nossa 

crenc;:a central; grac;:a e uma palavra 

que implica salvac;:ao par meio de 

Jesus. A grac;:a une todas as dinami
cas do curricula e todas as facetas 
de nossa vida crista. 

Esse novo currfculo da Escola 
Sabatina para crianc;:as e o resulta
do de cuidadosa pesquisa realizada 

par lfderes de crianc;:as nos Estados 
Unidos e Canada ( 1995). Esses li
deres nos disseram de seu desejo 

de um curricula "adventista" funda

mentado na Biblia e especifica
mente doutrinario. Deve ser mais 

colorido e atraente para as crianc;:as 
e mais facil para que adultos atare

fados o utilizem. Eles queriam alga 

que engajasse ativamente as crian
c;:as no processo de aprendizagem 

- alga que as levasse a um relacio

namento pessoal com Jesus Cristo. 
Um numero alarmante de pessoas 
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pesqulsadas expressou lnsatlsfac;ao 

com os materials produzldos na 
epoca pela lgreja e dlsseram que 

estavam usando outros currlculos. 
Quando os admlnistradores da 

lgreja tomaram conhecimento de 

que a educac;ao religiosa de urn nu

mero crescente de crianc;as adventis
tas estava sendo confiada a mate

riais publicados por nao-adventistas, 
tomaram urn voto que visava encon

trar os recursos necessaries para de
senvolver alga novo. 

Estudos realizados revelaram que 
os pais, pastores e lideres das crian

<;as estavam pedindo uma mudan<;a. 
Eles desejavam lic;oes que: 

fossem mais apropriadas as faixas 
etarias; 

fossem mais interessantes para 
prender a aten<;ao das crian~s; 
nao fossem muito abstratas; 

dissessem e ensinassem na melhor 
forma de aprendizado - de acordo 

com os estilos de aprendizagem; 

fossem fundamentadas em uma 

hist6ria bfblica, ate mesmo para os 
juvenis e adolescentes; 

fossem centradas em Jesus e Sua 

grac;a. 
Uma nova gerac;ao de adventistas 

esta tendo oportunldade de focalizar
se nos aspedos da experiencia do 
crescimento crlstao: grac;a, adora<;ao, 
comunidade e servlc;o. Tudo o que vi

rem sera novo e emoclonante. Estarao 
sendo constantemente desafiados a 
apllcar os enslnos bfblicos a vida diaria. 

A lgreja Adventista do Setimo 

Dia deseja que seus fllhos estu

dem os materiais que apresen
tam as crenc;as adventistas - as 
que foram preparadas pela Asso

ciac;ao Geral para serem usadas 

no mundo todo. As lic;oes do Elo 
do GrO<;a sao revisadas quanta a 
acuidade teol6gica pelo Biblical 

Research Institute ( Institute Bibli

co de Pes~uisas) e pelas comis
soes de leitura. 

As igrejas que substituem essas li
<;oes por outros materiais assumem 

uma tremenda responsabilidade par
que nao ha outro curricula adventista 

do setimo dia aprovado pela lgreja. 
Ha apenas urn curricula adventista do 
setimo dia: o Elo do Crac;:a, com o 

qual temos trabalhado e treinado pro
fessores para ensinar com eficiencia. 

Os professores e os pais po

dem ficar confiantes de que as 
crianc;as irao celebrar os lindos e 
distintos ensinamentos adventistas 

em urn ambiente de aprendizagem 
positivo e inclusive que estimula 

seu papel ativo como membros de 

sua lgreja local e mundial. Pode
mos, rea lmente, sentir orgulho de 
nossa lgreja e de cada pessoa que 
confiou seu trabalho a Deus na 

criac;ao desse curricula, pois e so
mente por Sua gra<;a que urn pro

jete de tal magnitude poderia ser 
realizado. 0 sucesso sera conferi-

do no Ceu! 



1. Oragao lntercess6ria 

2. Duplas Missionarias 

3. Pequenos Grupos 

4. Pregadores Voluntarios- Evangelismo Publico 

5. Classes Bfblicas 

9 a 16 de Julho - Semana de Oragao JA 
Semana dos Jovens Amigos. 

17 de Julho -"A Voz da Juventude" 

Setembro: 

Oito domingos de Evangelismo Jovem 
como tema: "0 Grande Conflito". 

17 a 25 de Setembro - Colheita: Batismo da Primavera 
Colheita das Classes Bfblicas dos Jovens, 
Desbravadores e Aventureiros 
e do Evangelismo Jovem. 


