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DE CORAQAO A CORAQAD 

Doutrina estranha 
ou em conflito? 

Alejandro Bu ll6n 
Secreta rio ministerial 
do Divisilo Sui-America no 

R 
ecebi carta de um anciao preocupado porque um 

grupo esta usando um paragrafo do meu livro 0 

Terceiro Milenio e as Profecias do Apocalipse para 

apoiar ideias erroneas. 0 texto esta nas paginas 41 e 42: 

"Naquele perfodo, a lgreja Crista passou a ter confli tos in

ternos por causa das doutrinas estranhas que preten

diam misturar-se as verdades bfblicas. Entre as doutrinas 

em conflito, podemos mencionar: o pecado original, a 

Trindade, a natureza de Cristo, o papel da virgem Maria, 

o celibato e a autoridade da lgreja." 0 grupo argumenta 

que estou afirmando que a Trindade e uma das doutri

nas estranhas que entraram na igreja crista naquele pe

rfodo. No entanto, nao disse: "Entre as doutrinas estra

nhas", mas sim "Entre as doutrinos em conflito". 

Historicamente, esta comprovado que a ideia de que 

"jesus e menor que o Pai e que o Espfrito nao e Deus" e 

uma ideia paga recebida dos gregos. A Casa Publicadora 

Brasileira publicou o livro A Trindode, de Noodrow Whid

dem, que traz tres capftulos que fa lam da crise pela qual 

atravessou a doutrina da Trindade nos primeiros quatro 

seculos de nossa era. Por isso afi rmei que, naquele perfo

do, ela loi uma doutrina em conflito. A doutrina biblica 

que o pr6prio Senhor jesus Cristo nos deixou e clara: 

todo novo crente deveria ser aceito no corpo da igreja 

sendo batizado "em nome do Pai, do Filho e do Espirito 

Santo" (Mat. 28:19). Adiante, Paulo conclui : "A grac;a do 

Senhor jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhao do 

Espirito Santo sejam com todos v6s" (II Cor. 13:13). 

A ideia de que "o Espirito Santo nao e Deus" nao 

apareceu recen temente; existe desde os prim6rdios da 

igreja crista. A maior parte do tempo fica adormecida, 

mas, de vez em quando, alguns acham que descobri

ram "nova luz'' e levantam duvidas. Esses sao descritos 

pelo Espfrito de Profecia da seguinte maneira: "Er

guem-se continuamente pequenos grupos que creem 

que Deus esta unicamente com os poucos, os disperses, 

e sua influencia e destrui r e espalhar o que os servos de 

Deus constroem. Espfritos desassossegados, que dese· 

jam ver e crer constantemente alguma coisa nova, sur· 

gem de continuo, uns aqui, outros al i, fazendo todos 

uma obra especial para o inimigo, e todavia pretenden

do possuir a verdade. Eles ficam separados do povo a 

quem Deus esta conduzindo e fazendo prosperar e por 

meio de quem ha de realizar Sua grande Obra."- Tes· 

temunhos Para a lgrejo, vol. 1 , pag. 417. 

Parto do pressuposto de que aqueles que tern usa do 

o P.aragrafo de meu livro de forma equivocada sao pes· 

soas sinceras e. ao entenderem minha explica~ao, mu

darao de atitude. Pela gra~a divina, estou vivo e posso 

explicar, mas o que dizer com rela~ao aos escritores bi

blicos, Ellen White e outros autores que ja descansam? 

Como podem explicar aquila que nao disseram e que 

alguns os fozem dizer para apoiar suas ideias? 

Eu acabava de clarear isso numa igreja, quando veio 

ao meu encontro uma pessoa irada, dizendo: "Um dia 

voce vai dar contas a Deus, porque voce pensava uma coi· 

sa quando escreveu o livro e agora esta mudando de po· 

si~o porque a organiza~ao o esta pressionando." Olhei 

para eta com amor e nao respondi. 0 que poderia dizer 

para alguem que "sa be" melhor do que eu o que penso e 

escrevo? Que Espirito Santo poderia trabalhar no cora~o 

de alguem que nao acredita no Espirito? Nao disse Jesus 

que s6 o Espirito Santo convencera o mundo do pecado? 

Querida anciao, voce foi colocado por Deus como 

guardiao de Sua igreja. Arne, cuide e pastoreie com cari· 

nho o povo de Deus, mas seja firme quando for precise. 

Nao entregue o pulpito da igreja a qualquer pessoa, s6 

porque lata berne chega dizendo que e membro da lgre· 

ja em outra cidade. Que Deus I he de sabedoria para con· 

duzir o rebanho de Deus pa ra o encontro com jesus. 0 
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Paulo Pinheiro 
Editor 

Bri I ho 
nos olhos 

EDITORIAL 

N 
o Antigo Testamento havia "pastores" na lideran~a do povo de Deus (Abraao, jac6, Davi etc.), mas, ao jesus 

iniciar Sua igreja, em vez de pastores, escolheu pessoas acostumadas com a pesca - os rudes galileus. A 

explica~ao pode estar naquela cita~ao de Ellen Whi te: "Todo verdadeiro discfpu lo _ ---"=:::::;:;:::::::> 

nasce no rei no de Deus como um missiona rio." - A Ciencia do Bom Viver, pag. 102. 

Pela na tureza do offc io, o pescador tem mais desafios e a vida mais cheia de aven turas 

do Q!Je o pastor de ovelhas. Parte como bote vazio e precisa enche-lo. Cada manha, quer 

fa~a chuva quer fa~a sol. seus olhos brilham e o cora~ao vibra com a tarefa de trazer 

novos peixes. 

A atividade do pastor pressu poe a exi~tencia de pelo menos uma ovelha, a qual esse 

lidcr deve dedicar a ten~ao. Como a igrcja cresceu , necessitou-se de pastores. Por exemplo: 

Pedro, que era pescador. foi tambem comissionado a cuiclar das ovelhas de Cristo (Joao 

21 : t 5-17). Mas o Novo Testamento deixa claro que os lideres da igreja primit1va preferiam 

continuar vivendo como intrepiclos pescadores do que se acomoclar na rotina dos 

mantenedores de aquarios. 

Para transformar uma congrega~ao con formada com a concli~ao de aquario em igreja 

viva e dinamica. precisamos por desafios dian te de seus membros. Com boa motiva~ao, 

((Vinde ap6s Mim, 

e Eu vas fa rei 

pescadores de 

homens." 

Mateus 4:19. 

treinamento. barco e rede (equipamento), ela certamente se envolvera com entusiasmo na obra de trazer outros 

para o reino de Deus. No entanto. os lideres precisam ter a disposi~ao dos pescadores. 

A:iiciao - · ---........ 
~-
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CALENDARIO 2006 

j ulho Agosto Setembro 
Evangelismo lntegrado - 5 Dia da ADRA 2 Evangelismo lntegrado -
Coordena~ao: Mordomia Crista Evangelismo lntegrado- Coordena~ao: Ministerios Pessoais 

8 Programa da lgreja Local Coordena~ao: Escola Sabatina 9 Dia de liberdade Religiosa 
15·22 Semana de Ora~ao JA 12 Programa da lgreja local - Dia das 16 Dia do jovem Adventista I Batismo 
29 Dia do Colportor Visitas (Escola SabatinaiCulto) da Primavera I Oferta Pro-Radio e 

19 Programa da lgreja local TV 
26 Oia de Enfase Para a Preven~ao 23 Programa da lgreja Local 

de Abuso 30 Dia da Educa~ao Crista 
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L
uiz carlos tern 57 anos e e adven

tista ha 30 anos. Atua como pri

meiro anciao da igreja do bairro 

de sao Francisco, em Mana us, estado do 

Amazonas. Exerce a prof1ssao de medi

co patologista, e professor de medicina, 

em nfvel de gradua~ao e p6s-gradua

~ao, e chefia o departamento de pes

quisa de uma funda~ao no Amazonas. E 
casado com a dentista Rilda Lopes Fer

reira, e pai de Adriano, medico; Cfntia, 

dentista; e Rodrigo, estudante de medi

cina. Apesa r de suas muitas responsabi

lidades seculares, o Dr. Luiz diz que 

prioriza o programa da igreja. 

Anciao: Descreva sua igreja. 

Luiz: E de me.dio porte, com aproxima

damente 250 membros. 

Como tem crescido nos ultimos anos? 

Cresce em uma propor~ao de 10 

por cento ao a no em urn bairro de tra

di~ao cat61ica. Alem disso, esta cercada 

por cinco outras igrejas adventistas de 

medio e grande porte que distam cerca 

de dois a tres quilometros. 

LUIZ CARLOS DE LIMA FERREIRA 

Prioridades 
para Deus 

Que projeto missionario ela realizou 

nos tiltimos meses? 

Saiu dela um grupo de irmaos para 

a implanta~ao de nova congrega~ao 

em territ6rio proximo, numa area cons

titufda predominantemente de pessoas 

carentes. Ali, ja foram batizadas mais 

de 100 pessoas. 

0 que mais se destacou nesse projeto? 

A disposi~ao de membros da igreja 

com espfrito missionario, zelosos, de

nominacionais, com amor pela evange

li za~ao, disponibiliza ndo a pr6pria casa 

e tempo para que naquele local pudes-

perdao como recurso da gra~ divina. 

Acredito que mais interesse na doutri

na biblica do sabado, na devolu~ao fiel 

dos dizimos e nas ofertas, bern como 

em manter a unidade do corpo de Cris

to, acelerariam o avan~o da obra. 

Sua igreja ja aderiu ao projeto dos Pe

quenos Grupos? 

Sim, nossa igreja tern hoje 10 pe

quenos grupos. Em nossa experiencia, a 
forma mais eficaz de continuar crescen

do, com menos apostasia, se concretiza 

nos beneffcios espirituais positivos do 

ministerio dos Pequenos Grupos. Com 

se ser edificada uma igreja. Necessita- eles, alcan~amos os nao-crentes e man-

mos de cristaos fervorosos com essa 

disponibilidade de tempo e amor pela 

obra de Deus. 

Ao liderar a igreja, que dificu/dades o 

senhor encontra? 

Muitas das dificuldades entre os 

membros sao problemas de ordem 

pessoal e relaciona l. Outras resultam 

do desconhecimento da doutrina bfbli

ca e da fa Ita da capacidade de buscar o 
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Iemos a igreja viva e operante. 

Em sua opiniiio, qual deve sera princi

pal preocupa~iio dos anciiios da igreja? 

Em uma igreja organizada, a lide

ran~a dos anciaos deve ter como prio- •r. .. ·•.•J..", 

ridade os evangelismos externo e in

terno. A divisao por departamentos e 
sa udavel e cada lider deve se empe

nhar para promover a area que esta 

sob sua responsabilidade. A preocupa~ao 



conserva~ao dos membros, por meio da 

visita~ao as fam flias, junta mente com os 

pastores, no atendimento as necessida

des espirituais e ffsicas. A sociab iliza~ao 

dos converses, pela amizade, e fator de

terminante para a conserva~ao, assim 

como a preserva~ao dos aspectos doutri

m1rios eo incentive ao evangelismo. 

Onde o senhor encontra fontes para 
preparar sermoes? 

Geralmente, gosto de utilizar ilus-

Ia de prioridades, a seguir vern a famf- Como faz para conciliar suas atividades 
lia. Muitos pais tern negligenciado a fa

mflia e nao dao tempo e aten~ao aos fi

lhos e se queixam de ve-los desviados. 

Para manter filhos na igreja e necessaria 

orarmos juntos no lar, estabelecer o al

tar da familia e nao negligenciar urn so 

dia essa atividade. Ser amigo e compa

nheiro deles, freqOentar juntos os cul

tos, incentiva-los no trabalho missiona

rio, no estudo bfblico, e ajuda-los a par

ticipar ativamente das programa~oes. 

Precisamos descobrir e uti lizar seus 

profissionais como traba/ho da igreja? 

Minhas atividades seculares sao 

bastante diversificadas, no en tanto, mi

nha prioridade e para com Deus, de

pois a famflia, e, a segu ir, as atividades 

profissionais; gosto do que fa~o. Na 

med ida do possfvel, procuro esta r pre

sente aos cu lto.s. priorizando as ativida

des eclesiasticas sobre as profissionais. 

Tenho a certeza de que assim proce

dendo estou firmando minha fee cres

cendo espiritualmente. 

tra~oes tiradas do cotidiano. Extraio no- dons musica is e preparar novas lfderes. 

tfcias publicadas em jornais e revistas, A/em de anciiio, em que outras ativida-
ten ho ate mesmo uti I izado livros, de des missionarias o senhor esta envolvido? 

preferencia com confirma~oes cientffi

cas, para comprovar as verdades bfbli

cas e as revela~oes do Espfrito de Prole

cia. Porem, para mim, a maior fonte 

inspiradora con tinua sendo a Bfblia. 

Considerando o numero de jovens de 
sua igreja, que programas se tem utili

zado para a conserva~iio da juventude? 
Os jovens da igreja tern 

sempre nossa aten~ao. Em 

primeiro Iugar, incentiva

mos o estudo da Bfblia nas 

classes da Escola Sabatina. 

Tambem, nos os envolve

mos em cursos de lideran~a . 

incentivando-os a participa

rem ativamente nos clubes 

relacionados com eles, nos 

cu ltos JA e nas atividades re

creativas e esportivas pro

movidas pelo Departamento 

0 que os pais podem fazer 

para manter os filhos na 
igreja? 

0 Senhor deve ser o pri-

((Minha prioridade 

e para com Deus, 

depois minba 

famflia" 
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Coordeno as atividades medicas, 

odontol6gicas e sociais do Projeto Lu 

ze iro 2000 da Assoc i a~ao Central 

Amazonas. 0 objetivo e atuar em co

munidades ribeirinhas. E muito grati

ficante poderrnos ajudar a minorar o 

sofrimento ffsico do nosso semelhan

te e mostrar o caminho da salva~ao 

em Cristo jesus. 0 



TESTE 

Uma questao 
de matu ridade 

Para ava/iar seu nfvel emocional basta 
verijicar em que grupo mais se enquadra. 

BEB~ EMOCIONAL - Procuro outras pessoas para cuidar 

de mim mais do que eu pr6prio me cuido. FreqOentemente 

tenho dificu ldade para descrever e experimentar meus sen

timentos de forma saudavel e nao me importo em saber 

como vai o sentimento dos outros. Sou quase sempre im

pulsivamente dirigido pela necessidade de uma gratifica~ao 

imediata, freqOentemente uso os outros como objeto para 

satisfazer minhas necessidades, e sou insenslvel sobre o 

quanto meu comportamento de fato incomoda os outros. 

Algumas vezes dizem que nao sei valorizar o proximo, e me 

definem como uma pessoa insensfvel e egolsta. 

ADOLESCENTE EMOCIONAL - Como qualquer adolescente, 

sei a maneira correta de como me comportar "para atender 

com maturidade" as exigencias de uma sociedade adulta. 

Posso me sentir amea~do e ficar alarmado ao receber uma 

crftica CO[lStrutiva, passando de imediato para uma posi~ao 

defensiva. Mantenho no subconsciente o registro das "bon

dades" que fa~o de modo que possa pedir alguma coisa em 

retorno em tempo futu ro. Quando diante de um conflito, 

posso admitir alguma falha minha sobre a questao, mas 

mesmo assim insistirei em demonstrar a culpa da outra par

te, provando que ela e mais culpada. Devido ao alto com

promisso que tenho com a preserva~ao de minha sobrevi

vencia, tenho tido dificuldade para me atentar ao sofrimen

to, desapontamentos ou necessidades de outras pessoas 

sem ficar preocupado comigo mesmo. 

(RIAN~ EMOCIONAL - Quando a vida vai do meu jeito e 

estou recebendo tudo o que desejo e necessito, estou apa

rentemente feliz e sou visto como uma pessoa ajustada emo

cionalmente. No entanto, basta um desapontamento ou es

tresse, tragedia ou algo irritante entrar em cena que, rapida

mente, perco a estabilidade emocional. lnterpreto o fato de 

alguem nao concordar comigo como uma ofensa pessoal e 

facilmente fico magoado com essa pessoa. Quando nao 

acontece ser do meu jeito, brigo, tenho acesso de raiva, reti

ro-me do ambiente, arrasto os pes em protesto, torno-me 

sarcastico e vingativo. Numa discussao, tenho dificuldade em 

aceitar opiniao diferente da minha sem ficar aborrecido. 

ADULTO EMOCIONAL - Posso respeitar e a mar outras pes

soas sem ter que muda-las ou me tornar seu crltico ou juiz. 

Nao espero que alguem seja perfeito ao se relacionar comigo, 

nao importa seja ele meu conjuge, pai, mae, amigo, chefe ou 

o pastor. Eu amo e aprecio pessoas pelo que elas sao como in

divfduos completos, bom e mau, e nao pelo que elas podem 

me oferecer ou como elas se comportam. Eu me responsabili

zo por meus pr6prios pensamentos, sentimentos, objetivos e 

a~Oes. Em uma situa~o tensa, nao fico mentalizando uma vl

tima ou buscando alguem para culpar. Posso declarar minhas 

cren~s e valores para aqueles que discordam de mim - sem 

fazer deles meus adversarios. Sou capaz de mensurar meus li

mites, for~a e fraquezas, e discutir livremente sobre isso com 

outras pessoas. Profundamente sintonizado com minhas 

emo~oes e sentimentos, posso me transferir para o mundo 

emocional dos outros, e me encontrar com eles no Iugar de 

seus sentimentos, necessidades e interesses. Finalmente. diria 

que sou uma pessoa absolutamente amada por Cristo. G 

Extrafdo de Pete Scozzero com Warren 81fd, The Emottonally Healthy Church 
(Grand Rapids: Zondervan, 2300) 
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PERGUNTAS & RESPDSTAS 

A ascensao de Cristo 

Podemos crer que jesus ascendeu 
d~as vezes ao Ceu: uma, no proprio 
d1a de Sua ressurrei~ao e outra 40 
dias mais tarde? ' ' 

Apos a ressurrei~ao de jesus, Maria Madalena 0 en

controu junto ao sepulcro e procurou estabelecer dialogo, 
mas Ele pediu para nao ser detido, pois ainda nao havia 

subido ao Pai (joao 20:11-18). Depois disso. jesus nao 

apenas Se deteve com outras pessoas, como tam bern dia

logou demoradamente com algumas delas (ver Luc. 

24:13-50; joao 20:19-29; 21:1-23; Atos 1:3; 1 Cor. 15:3-8). 

0 contraste entre o pedido inicial para nao ser detido e a 

iniciativa posterior de Se deter com os discfpu los sugere 

uma breve ascensao temporaria de Cristo a presen~ do 

Pai nas cortes celestiais no proprio dia da ressu r rei~ao. 

0 livro 0 Desejado de Todas as Na(oes descreve tan

to a ascensao temporaria de jesus no dia da ressu rrei~ao 

(d. joao 20:17) quanto Sua ascensao defin itiva 40 dias 

mais tarde (Mar. 16:19; Luc. 24:50 e 51; Atos 1 :6-11). Em 

rela~ao a primeira delas, encontramos na pag. 790 da 

referida obra a segu inte declara~ao: "jesus recusou rece

ber a homenagem de Seu povo ate haver obtido a cer

teza de estar Seu sacriffcio aceito pelo Pai. Subiu as cor

tes celestiais, e ouviu do proprio Deus a afirma~ao de 

que Sua expia~ao pelos pecados dos homens fora am

pia, de que por meio de Seu sangue todos poderiam ob

ter a vida eterna. 0 Pai ratificou o concerto feito com 

Cristo, de que receberia os hornens arrependidos e obe

dientes, e os amaria mesmo como ama a Seu Filho. ( ... ] 

Todo o poder no Ceu e na Terra foi dado ao Principe da 

Vida, e Ele voltou para Seus seguidores num rnundo de 

pecado, a tim de lhes comunicar Seu poder e gloria." 

Sobre a ascensao definitiva de Cristo, 40 dias apos 

Sua ressurrei ~ao, 0 Desejado de Todas as Na(oes, pags. 
833 e 834, afirma: "Todo o Ceu estava esperando para 

saudar o Salvador a Sua chegada as cortes celestiais. Ao 

ascender, abriu Ele o carninho, e a multidao de cativos li

bertos a Sua ressurrei~ao 0 seguiu [Mat. 27:51-53]. A hos

te celestial, com brados de alegria e aclarna~oes de lou

vor e cantico celestial, tomava parte na jubilosa com iti

va. [ ... ] Estao ansiosos por celebrar-Lhe o triunfo e glori

fica r seu Rei. Mas Ele os detem com urn gesto. Ai nda nao. 

Nao pode receber a coroa de gloria e as vestes reais. En-

tra a presen~a do Pai. Mostra a fronte ferida, o atingido 

flanco, os dilacerados pes; ergue as maos que apresen

tam os vestfgios dos cravos. Aponta para os sinais de Seu 

triunfo; apresenta a Deus o molho movido, aqueles res

suscitados com Ele como representantes da grande mul

tidao que ha de sair do sepulcro por ocasiao de Sua se
gunda vinda. [ ... ] Ouve-se a voz de Deus proclamando 

que a justi~a esta satisfeita. Esta vencido Satanas. ( ... ] Os 

bra~os do Pai circundam o Filho, e e dad~ a ordem: 'E to
dos os anjos de Deus 0 ado rem' [Heb. 1 :6)." Eo livro Atos 

dos Ap6stolos, pags. 38 e 39, acrescenta que, tao logo 

essa cerim6nia foi conclufda nas cortes celestiais, o Espf

rito Santo foi derramado no Pentecostes como evidencia 

da aceita~ao do sacriffcio de Cristo. 

Alguern poderia ser tentado argumentar que a as

censao temporaria de Cristo no dia da ressurre i~ao se

ria inviavel porque o tempo de dura~ao da viagern en

tre a Terrae o Ceu e de uma semana. E certo que Ellen 

G. White rnenciona em Primeiros Escritos, pag. 16, que 

os rem idos ascenderao durante "sete dias" para o mar 

de vidro ~Apoc. 15:2), mas isso nao sign ifica que Cristo 

e os anjos levem o mesmo tempo para fazer o percur

so. 0 fato de Cristo ter ascendido ao Ceu apos o dialogo 

com Maria Madalena (Joao 20: 11-18) e estar de volta 

mais tarde, naquele mesrno dia, para acompanhar dois 

de Seus discfpulos no carninho de Emaus (Luc. 24:13-

49) deixa clara que Cristo nao mais estava limitado ao 

tempo. De modo sernelhante, o anjo Gabriel veio das 

cortes celestiais ern questao de rninutos para atender a 

ora~ao de Daniel (Dan. 9:20-23 ; d. 9:1-19). 

Portanto, existem evidencias suficientes para crer

rnos que Cristo ascendeu, ligei ramente, ao Ceu apos sua 

ressurrei~ao e, definitivamente, 40 dias mais tarde. Em 

ambas as ascens6es. houve uma ratifica~ao da obra re

dentora de Cristo em favor dos pecadores. Apos Sua pri

rneira ascensao, Cristo retornou a Terra a tim de "comu

nicar Seu poder e gloria" aos Seus discfpulos. Apos Sua 

segunda ascensao, Cristo permaneceu como Rei e Sacer

dote nas cortes celestiais (ver Zac. 6:13; Heb. 4:14-16}, 

mas enviou o Espfrito Santo como Seu agente regenera

dor e santi ficador (ver joao 14:16 e 17, 26; 16:7-15). 0 

Caro anciao: 
0 Dr. Alberto R. limm do Centro de Pesquisas Ellen G. White 

(Brasil) e quem responde. Escreva para Perguntas e Respostas -
~1xa Postal 2600; CEP 70270-970, BraSt1ia, DF ou revistadoan· 
CJao@dsa.org.br. A proposta deste espa~ e esclarecer duvidas so
bre assuntos ligados as doutrinas da i@eja. Dentro do possivel a res
posta sera publicada nesta ~0. 
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Como 
os lfderes 
eficientes agem 

Vivemos em tempo de mudan~as rapidas que exi

gem dos lideres flexibilidade e adapta~ao a novas reali

dades, sem perder, e claro, a visao de missao e os fu n

damentos da fe. Observemos o que lideres eficientes 

estao fazendo para acompanhar esse ri tmo rapido de 

mudan~as: 

Promovem coisas praticaveis - Se 

vao efetuar ou sugerir alguma constru~o 

ou reforma na igreja, apresentam os meios 

de que dispaem para o novo empreendi

mento, faci litando e dando condi~Oes para o mesmo. Os lf

deres eficientes abordam as mudan~s de forma positiva e 

realista, nao expondo pianos impraticaveis e sem provisOes 

Delegam e desenvolvem os liderados- Dao aos li- para sua execu~o. sao tambem flexiveis e estao dispostos 

derados importantes tarefas e autoridade para que a alterar ou adaptar um plano, caso seja necessaria. 

tambem tomem decisoes. Entretanto, acompanham o 

processo com discri~ao. Com desafios sendo superados, Pelo menos, respeitam - Explicam e respondem 

habilidades sao desenvolvidas e novos lideres surgem. pacientemente as questoes feitas pelos liderados. Nao 

0 resultado e que a igreja passa a ter gente mais com- fazem uso de chacotas aos procedimentos ou palavras 

petente para assumir maiores responsabilidades. que consideram estranhos, nem fazem observa~oes ne

gativas, ridicularizando caracteristicas ffsicas ou de re-

Eies se engajam - Envolvem-se com entusiasmo gionalismo referentes a qualquer pessoa. Aceitam to-

junto aos liderados, ao menos nos estagios iniciais de dos como sao, nao dando margem para situa~oes que 

uma nova tarefa ou campanha, ate contagia-lose con- gerem constrangimentos. Se nao sao habeis para moti-

quistar o compromisso deles de promover e prosseguir var os liderados, ao menos os respeitam. 

o programa·do respectivo departamento. 

Dao retorno - 0 liderado sempre aguarda do lider 

um retorno das questoes de seu interesse que foram 

encaminhadas para instancias superiores (exemplo: Co

missao da lgreja, Comissao de Anciaos). Uderes coeren

tes e honestos sempre procuram comunica r aos lidera

dos o resultado daquilo que foi encaminhado para as 

comissoes por seu intermedio, nao importando se a 

resposta e positiva ou negativa. 

Constroem relacionamentos - Lfderes eficientes 

sao habeis nas rela~oes interpessoais. Sao capazes deli

dar com problemas sem alienar as pessoas. No tempo 

certo, fazem observa~oes necessarias. Demonstram 

compreender as perspectivas e necessidades dos outros 

e sao capazes de obter coopera~o. confian~a e consi

dera~ao. Essas pessoas sao queridas porque sabem 

construir e manter relacionamentos saudaveis. 0 
Paulo R. Pinheiro 

--
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ARTE DE FALAR 

E preciso saber 
Alexandra Sampaio 
r onoaudi61ogo, 
reside em Belo 1/orizonte, 
MinOS GerotS 

• resp1rar 

" D eve-se ensinar aos estudantes a respirar, ler e 
falar de maneira que o esfor~o nao recaia so

bre os pulmoes mas sobre os musculos abdo

mina is. Os professores precisam educar-se neste senti

do."- Fundamentos do Educa~iio Crista, pags.147 e 148. 

Todos n6s sabemos respirar. Ao sair do ventre ma

terno, fomos instintivamente ensinados a fazer uso do 

nosso aparelho respirat6rio. Mas sera que sabemos uti

lizar a respira~ao durante a fala? A vida consiste numa 

serie de respira~oes. E possfvel viver muito tempo sem 

comer, poucos dias sem beber, mas sem respirar, so

mente alguns minutos. 

Respirar e absorver o oxigenio do ar nos pulmoes. e 

expelir o gas carbon ico resultante das queimas organi

cas. e viver. Respira~ao e fun~ao involuntaria, porem 

controlavel, e sua importancia e indiscutrvel. Desde a 

Cria~ao tem sido dada a ela essencial importancia, ain

da mais se levarmos em conta que o pr6prio Criador foi 

quem soprou no ser humano o "fOiego de vida". 

Nossa •saude vocal• depende de sabermos respirar 

corretamente. 

•A educa~o da voz ocupa Iugar importante na 

cultura frsica, visto que ela tende a expandir e forta

lecer os pulm6es, e dessa maneira afastar as enfermi

dades. Para se conseguir correta expressao na leitura 

e na tala, fa(a-se com que os musculos abdominais 

desempenhem papel amplo na respira~ao, e que os 

6rgaos respirat6rios nao fiquem constrangidos. Que a 

tensao sobrevenha aos mtlsculos do abdOmen, em 

vez de aos da garganta. Grande cansa~o e s~ria enfer

midade da garganta e pulmoes podem-se assim evi

ta r.'' - Educa~iio, pag. 199. 

Quando inspiramos, oar entra pelas narinas, passa 

pela laringe, onde estao localizadas as pregas vocais, e 

vai para os pulmoes. Na expirat;ao. oar retorna pela Ia

ringe e, se queremos !alar, as pregas vocais se unem, vi

brando e produzindo som. Esse som e amplificado e 

modificado pelas caixas de ressonancia que sao as cavi

dades bucal e nasal e os seios frontais. 

A respira~ao pode ser bucal, nasal ou mista, sendo 

que o modo nasal eo melhor, pois, quando passa pelo 

nariz, oar e aquecido, purificado e umedecido. 

Quando estamos falando. a respira~ao e natural, 

ou seja, a entrada e a safda de ar variam de acordo 

com a emo~ao eo comprimento das frases. Nas pau

sas, a insp i ra~ao e lenta e nasal; e na fa la, e rapida e 

bucal. No canto, e necessaria grande volume de ar, 

quase esvaziando os pu lmoes; enquanto, na ta la, uti

liza-se volume medio. 

£ comum vermos algumas pessoas uti lizando a res

pira~o chamada "superior" ou "curtan. Essa, porem, 

nao ~a mais adequada por utilizar somente a parte su

perior do t6rax e do pulmao. Tambem nao e recomen

dada porque, como o ar que penetra e pouco, o orador 

tende a produzir um esfor~o vocal que causa tensao na 

laringe, resultando em voz estridente. 

A respira(ao correta. no entanto, e facil e nao neces

sita de esfor(o porque a quantidade de ar que entra 

nos pulmOes ~ bern maior. Para passar a praticar a cha

mada respira(ao inferior ou diafragmatica, coloque-se 

em frente a um espelho com uma mao posicionada no 

peito e a outra acima do umbigo. Observe, ao inspirar, 

que a mao que esta no peito nao deve se movimentar 

enquanto a outra, localizada no abdomen, se movi-
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menta para fora, de acordo com a entrada dear. Quan

do voce estiver no pulpito respi re fundo, nao erguendo 

o peito, mas dilatando o abdomen. 

A respira~ao correta e lenta ajudara ate mesmo a 

aliviar as tensoes. 

Uma coisa importante e evitar utilizar o ar ate 

que ele se esgote. 0 ar restante, ou o "ar de reserva", 

nunca devera ser usado para a ta la. Se perceber que 

o ar esta acabando, tome folego, inspire. Deixe que 

essa inspira~ao penetre logo. Essa pausa facilitara 

para que a voz fique mais audfvel. 

Estude cuidadosamente o sermao. Conhecer o texto e 
importante para que voce saiba onde necessita de maior 

ou menor quantidade dear. Por exemplo: se esta fazen

do um apelo ou enfatizando uma frase, provavelmente 

precisara de muito ar. Portanto, devera fazer pausas mais 

longas para, em seguida, pronunciar a mensagem. 

No entanto, pausas prolongadas podem desviar a 

aten~ao do publico. Ao orar, pe~a que Deus lhe ensine 

a usar corretamente a respi ra~ao e a voz. Ellen White 

resumiu assim a maneira de se conseguir falar e res

pirar corretamente: 

"0 falar pela garganta, fazendo a voz sair da parte su

perior dos 6rgaos vocais, for~ndo-os e irritando-os con

tinuamente, nao e a melhor maneira de preservar a sad

de ou de aumentar a eficacia desses 6rgaos. Voces de

vern tomar profunda inspira~o. e fazer com que a a~ao 

provenha dos musculos abdominais .... [Voces] podem 

falar a milhares de pessoas com a mesma facilidade 

com que o fariam a dez." - Testemunhos Para a lgreja, 

vol. 2, pag. 616. 0 
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INFORMATICA & PREGAyAD 

Material antitabagismo 

Uma area na qual nossa igreja foi pioneira e ainda 
pode prestar excelentes servi~os a comunidade e sen
do ativa na luta contra o tabagismo. Apesar das inu
meras pesquisas e de todo o conhecimento acumula
do sobre os males do fumo, milhOes de pessoas mor
rem a cada ano, sendo que mil hares poderiam ser sal
vas se fossemos mais ativos alertando e ajudando a es
sas pessoas para que tenham uma vida mais saudavel. 

A internet e uma 6tima fonte de material para 
programas, palestras, exposi~oes, cartazes e cursos so
bre "Como Deixar de Fumar". Os tres sites aqui sugeri
dos s~o um exemplo de dezenas de outros que pod em 
ser pesquisados e utilizados nessa verdadeira cruzada 
pela saude. 

www.inca.gov.br/tabagismo 
Esse e o site mantido pelo lnstituto 

Nacional do cancer, 6rgao do governo di
retamente interessado no esclarecimento 
da opiniao publica a respeito dos males 

• do tabaco. 0 material esta muito bem or
ganizado e distribuido nas varias areas cujos links fi
cam a esquerda da tela na pagina inicial e a direita 
nas demais paginas. 

As principais areas sao: jovem, Mulher, Tabagis
mo Passivo, Publica~oes (documentos em PDF, in
cluindo pesquisas, notfcias e cartazes), Dados e Nume
ros, Atualidades em Tabagismo, Perguntas e Respos
tas, e Multimidia (tem Cartiies Animados, Protetores de 
Tela, Charges e Vfdeos, tudo disponfvel, em alta e bai
xa resolu~ao, com boa qualidade. 

"Sucesso e: Conhecer o prop6sito de sua vida, crescer 

para alcan~ar seu potencial maximo e /an~ar sementes 

que benejiciem outros."- john Maxwell 

www.deixardefumar.paulistana.org.br 
Esse e um site mantido pela Associa~o Paulistana da 

lgreja Adventista, com notfcias, informa~Oes sobre os ma
les do fumo e um Curso Para Dei
xar de Fumar. Os links estao todos 
na barra, logo a baixo do titulo do 
site: Deixar de Fumar Ficou Mais 
Facil, e sao os seguintes: Conh~ 
o Cigarro, Motivos Para Voce Pa
rar de Fumar e Quer Parar de 
Fumar? (esse que contem um completo curso online para 
parar de fumar e diversos materia is complementares). 

www.cigarro.med.br 
Esse site reune material dis

ponibilizado pelo medico j. Ale
xandre Sandes Milagres, com ex
celentes informa~Oes cientificas 
em linguagem bem simples e 

metuno~? 

bem ilustradas. Mas a parte mais curiosa e a grande quan
tidade de fotos, charges e cartazes prontos para campa
nhas contra o tabagismo e ate para trabalhos escolares. 

A organiza~ao do site e bem simples; basta rolar a 
tela para encontrar as figuras, depois um fndice dos 
textos e, no fim, as notfcias veiculadas pela grande im
prensa, tudo devidamente documentado e ilustrado. 

lsso e uma amostra da riqueza de material dispo
nfvel para facilitar o nosso trabalho em prol da tempe
ran~a e da saude, alias, considerado pelo Espfrito de 
Profecia como "o bra~o direito" da mensagem de sal
va~ao. - Marcia Oias Guarda, editor da CPB. 0 

"Ha riscos e custos nos a~oes, mas eles siio muito me

nares se comparados aos riscos e custos de Iongo prazo 

de uma conjorttivel fa/to de a~iio."- john Kennedy 

SENHOR. UM ACAMPAMENTO DE DESBRAVAOORES. A 
SEIS QUILOMETROS OAQUI , ENVIOU-NOS CONVITE 

PARA ESTAR NO FOGO DO CONSELHO ESTA NOITE! 

COMO SE COMUNICARAM? 
PELO SINAL 0A FUMA,A? 

NEGA TIVO SENHOR! 
ENVIARAM UM ·e-MAIL·. 



ESBO 0 DE SERMAD 

A multiplicac;ao do amor e dos dons 
INTROOU(AO 
1. As muitas atividades nao apenas tern le

vado o homem ao estresse, mas~ percia 
de seus valores. 

2. 0 cansac;:o pode alterar tanto as percep
(oes como as bases do pensamento. 

3. 0 que ocorre com a sociedade de nossos 
dlas tambem aconteceu c;om a sociedade 
do tempo de Jesus. 

4. Como os discfpulos. nos tarnbem pode
mos viver as mesmas experien\ias, com a 
diferenc;:a de que hoje podernos extrair li
(fles do passado a fim de meJhorar nos
sa qualidade de vida no presente. 

1- JESUS E OS OISCfPULOS 
1. Ler Marcos 6:30·44. 0'> disciptJios retor

nam da viagem missionaria. 
a) Eles tiveram uma grande experiencia ao 

sair pregando o Evangelho, curando e ex
pel indo demonios. 

b) Contaram a jesus todos os feitos que rea
lizaram, incluindo as falhas e as derrotas. 

2. A maior necessidade do ser humano e de 
ser ouvido. E por lsso, e importante o ma· 
rido ouvir a esposa, o pai ouvir o fi lho, e 
o filho ouvir o pai. 

a) Ouvir os que estao pr6ximos de nos res
laura elos de afinidade que dificilmente 
poderao ser quebradas. 

3. Ap6s completarem sua tarefa. Jesus per· 
cebeu que os discipulos estavam cansi;~
dos e por isso disse: "Vinde repovsar um 
pouco, a parte, num Iugar deserto." 

a) Hoje, muitos de nos estamos cansados 
devido as lutas da semana e outros de
vern estar ansiosos por causa dos rnuitos 
compromissos. 

b) Damos grac;:as a Deus pelo descanso do 
sabado, quando ~omos restaurados fisica 
e espiritualmente. 

c) Crist·o nos convida ao verc!C'ldeiro repouso. 
a tim de dar-nos o alivio da fad1ga fisica e 
das preocupa<;oes relacionadas corn com
promissos assumidos. Ler Mat. 6:34. 

4. A fadiga. o cansac;:o e o estresse nos im
pedem de manter urn QOm relaciona
mento com os fC;lmiliares e, ate mesmo, 
com Deus, pois diminui a vi sao das ilimi
tadas providencias de Deus por nos. 

5. Mesmo estando no escuro das soluc;oes 
humanas. preclsamos ver ,;1s poss1bilida-

des dlvma~. lrmao, sabe por que nao 
conseguimos descansar plenamente? 
Leiamo~ o verso 33. 

a) Porque antes de soluCionarmos alguns 
problemas surgem outros. Em outras P<~
l avras~ novos problemas chegam antes 
de solucionarmos os anteriores. 

II - JESUS E A MULTIOAO 
1. Jesus <.:ompadeceu-Se da multidao. 
a) Eram pessoas exaustas de tanto se eslor· 

c;:arem para i'l&radar urn Deus "pintado" 
pelos sacerdotes. 

b) Agradar a um Deus que punia sem pie· 
dade os pecadores e seus descenclentes, 
a um Deus que ex1gia sacrifidos financei
ros ou de rituais em troca de benc;:aos. 

c) jesus compadeceu-Se da m~llt idao par
que as pessoas nao tinham um salvador 
nem descanso para o corpo e a aim~ 

2. jesus considerou aquela multidao como 
ovelhas scm pastor. 

a) jesus Se apresentou cnmo o supremo 
Pastor, ao demonstrar mteresse por suas 
carencias (versos 35-38). 

3. Os discfpulos nao conseglHrarn ver as ne
cessidades da multidao porque estavam 
cansados. E cansados s6 vi am problemas: 

a) Estava tarde, nao havia tempo. 
b) Faltava alimento. 
c) Havia falta de dinheiro. 
4. 0 cansaco nos leva psicologicamente a bus

car soll-!C5es racionais ou humanas. Cons~
qi,ientemente, a fadiga nos leva a desconsi
derar as necessidades de nosso proximo. 

5. Os discfpulos nao viam soluc;ao para aque
la multidao se nao fosse por meio clo di
nhe~ro: calcular<1rn 200 demirios de pao. 
Nao tinham du1he~ro sulidente parC;l com
prar pao para tantas pessoas. 

a) 0 cansac;:o comec;ou a afetar a fee a con· 
fianca nas providen,ias que Cristo pede
ria dispor. 

b) Como o dinheiro era pouco e grande a 
multidao. a tendencia foi valorizar o pou
co mesmo que a multidao sofresse danos. 
Para eles. rna is irnportante era o dlnheiro 
que as necessidades da multidao. 

6. Assim tambem <Jconte.ce conosco. Passa
mos a valorizar: 

a) 0 trabalho mais que a familia. 
b) 0 salario mais que os fi lhos. 
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c) 0 status ma1s que a fe. 
d) Os amigos ma1s que Deus. 

Ill - A SOLU<;).O DE CRISTO 
1. "Dai-lhes v6s mesmos <ie comer" (verso 37). 
a) Deus niio pede solu~oes estron(losa\. Ele 

nao nos pede o que nao Iemos. Mas o 
que temos. Ele espera que deixemos a 
Sua dispos1c;ao. 

2. Por sua vez. os d1scfpulos tin ham pouco di
nheiro e pequena fe. e a multidao tinha 
tambem pouco. mas o pouco nas maos de 
jesus torna·se muito. E foi o que aconteceu. 

3. A multidiio tinha cinco paes e dois peixes. 
E esses foram colocados nas maos de Jesus. 

4. A multidao se assentou dividida em gru
pos de 100 ern 100 e de 50 em 50. 0 que 
os discipulos nao puderam fazer em fa
vor da multidao, jesus fez. 

5. 0 mesmo ocorre ho1e: o que nem sem
pre urn grande contingente de membros 
consegue. quando reunidos e divididos 
em pequenos grupos podem obter por 
meio do pocler de Cristo. 

6. Nos pequenos grupos todos podem traba
lhar em favor das necessidades relacionais 
da famnia, dos vi7inhos, dos amigos e mem
bros que em grupos podem ser alimentados 
como Pao do Ceu. a Palavra de Deus. 

7. A multidao levou as sabras para familia
res e amigos distantes. Da mesma forma, 
os participantes dos Peguenos Grupos 
podem levar abundantemente a grac;a e 
a salva~ao de Cristo aos que perecem no 
mundo por fa lta do amor de Deus. 

CONCLUSAO 
1 . Que Deus nos conceda a mesma ben<;ao 

dada aos discipulos: 
a) 0 privllegio de fa lar com jesus sobre nos

sas vit6rias e derrotas. e ouvir o convite: 
"Vinde e repousai urn pouco." Precisamos 
repousar com nossa familia para sennos 
restaurados no Seu poder. 

b) Por que nao entregar os talentos nas maos 
de Deus para que seJam multiplicados e 
usados em favor de multidoes que estao an· 
dando sem rumo e carentes do pao da vida 
que e jesus? 0 

C'olo/7Qrocao de Reom:s Alves Nunes. mmtslenol do 
Associaciio Mmeim (este 
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·-ESBOQO DE SERMAO 

INTRODU<:AO 
1. Qual e sua rea~o ao ser of end ido ou pre

judicado injustarnente por alguem? Corta 
o relacionamento? Mantem as aparencias 
para retribuir no mom en to certo? "Faz de 
conta" que nada aconteceu e prepara 
uma guerra lria? Essas situa~oes lazem 
pulsar no fntimo do cora~o humano os 
mais perversos instintos de vingan~. 

2. Portanto, consideremos o seguinte: 
a) Como o ressentimento e as mc1goas po

dem nos levar a descumprir os pianos de 
Deus para a nossa vida? 

b) Como a conlian~a em que Deus dirige 
nossa vida e o perdao ao pr6ximo pod em 
transformar o mal em berne, ao mesmo 
tempo, nos habilitar para cumprirmos o 
plano que Deus tern para nossa vida? 

3. Ler Gen. 45:5, 7 e 8. 

1- PLANO DE CONSERVA<:AO DAVIDA 
1. Jose loi vendido como escravo pelos ir

maos para mercadores que iam para o 
Egito. 

2. Por que os irmaos de jose fizeram isso? 
a) A prelerencia que jac6 demonstrou por 

jose em rela~o aos outros filhos, soma
da aos sonhos que ele contava, desper· 
tou neles sentimentos de ciume, inveja e 
6dio, os quais extravasaram em maus
tratos. Finalmente, o venderam como es· 
cravo para se livrarem dele. 

3. Qual foi a rea~ao de Jose? 
a) Procurava nao relembrar a maldade de 

seus irmaos, mas esquecia-se de suas tris
tezas procurando aliviar as tristezas de 
outros. - Potriorcos e Profetos, pc1g. 218. 

b) Jose cumpria suas atividades com todo 
empenho e dedica~ao, mesmo as mais 
simples, a fim de sentir alegria no resul
tado de seu trabalho.- Potriorcos e Pro
/etas, pag. 216. 

c) A comunhao que jose mantinha com 
Deus e o perdao ja concedido a seus ir
maos foram as bases para que Ele rejei· 
tasse a proposta da mulher de Potifar, 
mesmo que ela oferecesse meios para 
que jose se vingasse dos irmiios. 

4. jose loi condenado e preso como crimi
noso. 

a) Ele perseverou com fe e paciencia. Seus 
anos de servi~o fie l loram pagos da rna-

o perdao 
neira mais cruel. Todavia, isso nao o tor
nou moroso ou desconfiado (Potriorcos e 
Profetos, pag. 218). 

b) Certamente, ele sabia que a decep~ao 
causa desanimo eo constante pensar no 
mal consome as energias que deveriam 
ser pastas ao servi~o do bern. 

c) Aparentemente, parecia que Deus havia 
Se esquecido de jose, mas ele continua
va conlian te e esperan~oso no livramen
to divino. 

II- PLANO DE UM GRANDE UVRAMENTO 
1. 0 plano de Deus para livramento da 

fome para a familia de jac6 e todo o Egi· 
to implicaria em medo, vergonha e cons
trangimento para os irmaos de Jose. 

2. De repente. jose se voltou para eles fa lan
do em hebraico, porque ate ali lhes fa lava 
por meio de interprete. E disse: "Eu sou 
Jose; vive ainda meu pai'? (Gen. 45:3) Ver
so 4: "Agora, chegai·vos a mim." Diz ores
tante do verso 3 que eles nao puderam 
responder porque fica ram atemorizados. 

3. Deus nao somente teve urn plano de li· 
vramento da fome, mas tambem urn 
meio para poupar os filhos de jac6 da re· 
tribui~ao do mal cometido contra jose. 

4. Porem, foram inevitaveis o constrangi
mento e a vergonha de contar ao pai o 
que fizeram a jose, e que ele vivia como 
o governador do Egito. 

5. Medo, desconfian~a e remorso foram os 
sentimentos que perseguiram os filhos 
de Jac6 por toda a vida (Gen. 50:15-18). 

6. Deus e poderoso para transformar em 
bern o mal que os inimigos realizam con
tra n6s ( ler Gen. 50:20). 

7. As li~oes que jose aprendeu com o sofri
mento, a oportunidade de aprendizado 
no trabalho da casa de Potifar e no car
cere, o habi litaram para ser urn born go
vernador do Egito. 

Ill - ESSES PLANOS EM MINHA VIDA 
1. Agora vern a pergunta: Como os pianos 

de Deus podem se cumprir tambem em 
minha vida? 

a) Genesis 45:9 pode responder. "Apressai· 
vos, subi a meu pai" loram as palavras de 
Jose a seus irmaos. 

2. Hoje, tambem precisamos ir ao Pai, con· 

.. 
fessar nossos erros e, como fiz.eram os ir· 
maos de jose, mudar nossa vida e a da· 
queles a quem amamos. 

3. A ultima parte do verso 9 complementa: 
"Desce a mim, nao te demores: A ordem 
era para que seus irmaos retornassem 
com jac6 ate ele. 

4. jesus tam bern nos convida: "Vinde a 
Mim todos os que estais cansados e so· 
brecarregado e Eu vos aliviarei." 

a) lr a jesus significa renunciar a raiva, 
ressent imento, magoa e inveja para 
que Ele coloque novos sentimentos e 
virtudes de Seu carater em nosso cora
~ao. S6 assim teremos em casa, na igre
ja e na vizinhan~a a felicidade e a paz 
que tanto anelamos. 

b) Com Cristo. teremos condi~oes para ven
eer os males, nao com vingarwa ou re
vanchismo, mas Deus nos capaci tara a 
cumprir Sua vontade em nossa vida. 

CONCLUsAO 
1. Prezado irmao, nao permita que a men· 

te siga o livre curso das maldades que os 
outros lhe causa ram. 

2. Vigie seu cora~o. Suplique o auxflio de 
Cristo. Niio abrigue a inveja, o ciume, o 
ressentimento e o desejo de vingan~a. 

Essas coisas pod em impulsiona·lo a fazer 
algo que podera constrange-lo no futuro. 

3. Em vez. de pensar a respeito do mal 
que os outros lhe causaram, pense no 
bern que voce podera rea lizar a mui
tas pessoas. 

4. Participe de alguma atividade que pro· 
mova bern ao pr6ximo: visite doentes, 
a jude famflias carentes. de estudos bfbli
cos. Dedicar tempo para confortar pes
seas aflitas, traz alegria e paz ao cora~ao. 

5. Assim como Deus transformou o mal na 
vida de Jose em ben~ao, Ele farc1 o mes
mo em sua vida. 

6. Persevere na conquista de elevados 
ideais. Nao se desanime com os obsta
culos que surgem. Deus estara sempre 
ao seu lado ate o dia em que subiremos 
ao Ceu para viver eternamente com o 
querido jesus. 0 

Colobora~oo de Reones Alves Nunes, mmisrcrioldo 
Assodo~oo Mineira Lcste 
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INTRODU~O 
1. Significado do nome Raabe: Ferocidade. 
2. Raabe era o nome de um monstro mari

nho que, segundo a mitologia, era tam
bern conhecido como Leviata e fora do
minado por Marduque, o deus sol. 

3. 0 sermao toma por base os textos de Jo
sue 2:1-24; 6:1-27. 

1- QUEM ERA RAABE? 
1. Raabe viveu em Jeric6 por volta do ano 

1410 a.C. Na epoca, as mulheres e as 
crianc;as nao eram contadas nos recen
seamentos, nao era permitido que estu
dassem e nao desempenhavam fun~oes 
sociais releva ntes na sociedade. Por 
isso, podemos concluir que Raabe era 
analfabeta. 

2. Ela gozava de m~ lama por ser prostituta 
e, ao que tudo indica, morava sozinha. 
Certamente, abandonada pela familia c 
amigos, passou a ser uma desacreditada, 
sem o respeito de ninguem. 

3. Quem era Raabe? Era genie sem pers
pectiva de vida, scm esperan~ nem fu
turo. Nao era pobre apenas material
mente, sua pobreza tambem era moral 
e intelectual. 

II - CONTEXTO HIST6RICO DE RAABE 
1. Conforme Josue 1:1, os hebreus que ti

n ham safdo do Egito sob o comando de 
Moises, agora eram liderados por Josue. 
0 povo de Deus precisava reconquistar a 
terra que tinha sido invadida por povos 
vizinhos. A missao deveria ser veneer os 
inimigos que aparccessem pelo caminho 
e expulsar os que se encontrassem em 
suas propriedades. Deus tinha protegido 
Seu povo ao atravessar o Mar Vermelho, 
proveu agua e alimento no deserto. li
vrou-o dos reis dos amorreus e entao 
chegou a vez de jeric6. 

a) Os hebreus se haviam tornado famosos 
pelas vit6rias sobre outros povos. ler Jo
sue 2:9-11. 

b) 0 governador de jeric6, apavorado, de
cretou estado de alerta m~ximo. 

2. Mas, atendendo a uma estrategia militar, 

ESBOC(O DE SERMAO 

Raabe 

Josue enviou dois espioes para conhecer 
o inimigo e elaborar o plano de guerra. 
Os espias cruzaram as fronteiras num 
momento de intenso movimento comer
cia! e foram justamente ao ambiente 
que os turistas freqUentavam: urn prostr
bulo! Ali, foram abordados por uma 
prostituta chamada Raabe. A conversa 
nao demorou muito para que eles des
scm inicio ao di~logo religioso com a 
prudencia e a simplicidade que o Iugar e 
o momento exigiam. Quem sabe, entre 
uma bebida refrescante e outra, eles fa
laram do nosso Deus para ela. 0 certo e 
que o Espirito Santo trabalhou no cora
~ao de Raabe, e eta aceitou o evangelho. 

a) Esse milagre s6 foi possivel porque se 
cumpriu o que est~ escrito em Joao 6:37: 
"Eo que vern a Mim, de modo nenhum o 
lan~arei fora." 

3. Mas, apesar do planejado disfarce, a Po
lfcia Federal de jerico percebeu que ha
via inimigo infiltrado no meio do povo, 
chegando a proeza ate de descobrir o Iu
gar em que eles estavam. E, caso a Poli
cia os encontrasse, teria descoberto que 
os passaportes deles nao estavam carim
bados. Foi af que Raabe resolveu colabo
rar com Deus, escondendo em seus apo
sentos os espias (Ler Josue 1:1-7). 

Ill - JUSTIFICADA PELA FE 
1. Conforme j~ vimos, Raabe era uma mu

lher sem futuro, com muitos defeitos e 
lim ita~oes, mas uma coisa fazia com 
que ela fosse diferente dos demais mo
radores de jeric6: Ela nutria fe em Deus 
-Josue 2:11. 

2. E quem tern o Senhor como seu Pastor 
"nada lhe faltar~· - Sal. 23:1. Pela fe, 
Raabe fez boas obras - Josue 2:1-6. 

a) Arriscou a vida porque acreditava em 
Deus- Tiago 2:25. 

b) Falou de Deus aos amigos e parentes -
Josue 2:9-13. 

c) Ap6s sua conversao, deu born testemunho 
e influenciou pessoas - Josue 2:18 e 19. 

d) Pela fe, ela foi salva do Juizo- Josue 6:22, 
23 e 25. 

IV-0 QUE MUDOU EM RAABEAP6SA 
CONVERSAO 
1. Em II Cor. 5:17, Paulo afirma que "se al

guem est~ em Cristo, e nova criatura". 
2. Portanto, "daqui por diante, a ninguem 

conhecemos segundo a carne".- II Cor. 
5:16. 

3. Ela que tinha sido prostituta, mudou de 
vida a partir do dia de sua conversao: 

a) Casou e teve um filho, cujo nome foi Sal
mon- Mat. 1:5. 

b) Seu neto, Boaz, casou com Rule. Tiveram 
um filho por nome Obede, que foi o avo 
do rei Davi. 

c) Assim, sem nenhuma expressao social, 
ap6s a conversao Raabe deu origem a 
uma familia real. 

d) Sem nenhuma cultura, foi a tatarav6 do 
grande ~bio Salomao. 

e) E da familia de Raabe, nasceu Jesus. E Ele 
nunca teve vergonha disso, porque veio 
justamente para salvar os pecadorcs -
luc. 5:30-32. 

4. Ela e uma das poucas mulheres que fa
zem parte da galeria dos her6is da fe -
Heb. 11:31 . 

CONCLUSAO E APELO 
1. Quando Deus perdoa, Ele transforma a 

pessoa tornando-a pura- 1 joao 1:9. 
2. Deus nos ama tanto que Se esquece do 

nosso passado. Miq - 7:19. 
3. Nao ha pecador no mundo que busque a 

Deus para ficar sem o perdao- Rom. 5:20. 
4. Deus nao quer saber quem voce era. 

ou 0 que voce fez, mas 0 que voce 
deseja ser. 

5. Se quisermos, seremos fortes e vencedo
res, porque Deus d~ poder a todos que 0 
buscam e 0 adoram- Filip. 4:13. 

6. Por pior que seja sua condi~ao espiri
tual, ainda que lhe pare~a sem espe
ran~a . caso sem solu~ao, se voce buscar 
a Deus, Ele tern solu~ao para voce -
lsa. 1:18 e 19. 0 

Groci/iono Mortms dos Santos Filho t mmtstenol 
do Uniao Este-Brasileiro 
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ESBOyO DE SERMAO 

Urn vazio perigoso 

INTRODU0,0 
1. "(a~t varnda t' ltmpa • Uma casa vaz1a e 

abandonada causa lll1J.>rt:s'>.io desan1· 
madora 

a) V1las con:>truida'> pcrto de nunas ou de 
obra~ publ 1 ca~ em geral terminam em 
Ca)d) Valla\. 

b) ca-,a delxada .i propna ~orte deteriora: e 
Ulll COIW il t: ;1 d cslrUIC,dO. 

I - UMA CASA ABANDONADA 
1. Je'>U'> fala '>Obre o re~ultado de limpar 

urna td'>cl l' de1Xci·la va11a. 
a) 0 ulqlllltno tinha '>ldO o pior possivel: um 

ewinto lllclll (0111 terteLa. hOUVt' 111Uild 
toJsa para lunpar e wn-,ertdr A ca'>cl foi 

bem ltmpa e de1x.lda em bOa'> tondi(6e'> 
b) Mas o espinto mau vagou pelo deserto e 

n.io achando n\Ordda. resolveu voltar e. 

observando wa ant1ga casa. a achou lim· 
pa Entao. conv1dou rna1s sete colegas e 

voltou p<~ra Ia A s1tua(ao f1cou pior. 
2. HJ profund,t:> hc,oes para nos nesta para· 

bola. 0:> ens1nos de )el.us ~o sempm 

fre'>co' como c1 b11sa d<J m<JnhJ Nesta 
parabola. ]C'>U'> qUl'f l'IISIIlat·IIOS () quan· 
IO e pengOSO urn Vd/10, um vacuo. "Nao e 
:>6 pcla res1s!L'ncia. mt~s prla neghgencia 
que a alma c destrufd <~." 0 Dt'sejado de 
1 odas as Na~iics. pag . .323. 

a) 0 dono da Cclsa quena mante-la vazia: 
nern Cnsto. 11em S<ltdnjs. 

b) E rmpo:>'>ivcl cxpubar Satan<b l.em o po
der de (rr.,to habitando o cora(dcl. E rm· 
po'>sivel mc1ntcr-se afa-,tado de Cristo 

'>em c,ur nas garr d'> de ~tanas. 
c) E:m outre~ Old'>l.io. Je'>US expressou esse 

pemanwnto de outra ma11e1ra Mar. 
940 "Quem nao e por nch. e contra IHh." 

Asslm. ne-,ta parcibolcl. 0 VclliO e apresen
tado como o mal ma1or p10r que a pre

sen(a do demomo 

II - 0 PERIGO DO CORA0,0 VAllO 
1. Fmbord renunCiemo., ao cflabo. ele nao 

renunc1<1 a n6'\ Se encontrd Iugar. ele en

tia parcl fiCa• Quantas cnatura~ se en· 
contram ncsta Sltua~c~o! Voltam a condi· 
c;.lo t~nterior de v1da 

a) ~a lando de~sa~ pc~soas. d1t a Sra. White: 
"N;io ~e cntregar<1m cllariamente a Deus, 

Mat. 12:38-45 

para que Cnsto habJtasse no cora~o:io. e 
quando o mau espmto voltou. ·com scte 
espilltos p1ores do que ele· fordm inteua· 
mente dommado~ pelo podcr do lllcll " 
0 Desejado de Todas os No,oes. pag. 324. 

b) Parece que taem no pecado com 111c110r 
rnte11sidade Alundam no pccado e e 
mais dificil traze-lo:> de volta a Cristo. Ja 
wnhecem a verddde Nao (: 111c11~ povrda· 
de para eles. Quc1ndo algutim o~ vclr ad· 
vertir. eles 1a l.abem o que vao ouvir. mas 
nao querem mudar. 

c) Algun~ se tor nam immigos da verdade 

Opnrnem a espo'>cl c os filhos que e~tao 
na •grejd. S.io ma1s sete dcmonJo~. 

2. Po~s1velmente. outras pessoas se1am ha· 
b1tadas por outro~ 11pos de dernomo~ 

a) Os judeus. quando volta ram do catJvc1rO. 
estavam "vacinados· contrc1 o pecado da 

1dolatria Ma~. como a ca~ e\tava deso· 
cupada. acc~bafam cau'ldO no pecc1do do 
legalismo. do formahsmo · 

Ill - COM QUE ENCHEREMOS NOSSA VIDA? 
1. N;io podemos permaneccr com a mente 

vaLJa. Ex1ste muita ver(li;lde naquele tra· 

ditionaf ditado de que "Mente de\ocupa· 
da e olitina de Satanas". 

a) AntiSclmente, cria-se que a naturelil 

aborrccia o v<kuo. Hote. d'> lei!. dc1 fisiCd 
sao mais bern c.onheddc1s. Mel~ auldtl e 
unpossivel manter o vacuo scm tll11 es· 

quema muito forte de prote<<lo. 
2. E tambem i mpos~ivel conservar no'>'>cl 

vida num vacuo espintual Com que en
cheremos nos sa v1da., 

a) Pela convcr~io. nossa mente fo1 hmpa 0 
mato f01 derrubado. 0 fogo do arrependl· 
mento queimou tudo "Qu,utdo a alma se 
rende mte1ramente a Cmto. novo poder 
toma posse do coracao OperJ·'>C uma 
mudanc;a que o homern ncio pode absolu
tarnente operar por s1 mt>Srno. A alma 
que se rende a Cristo. torna-se Sua fortale
za. mantida por Ele num revoltoso mun· 
do. e e Seu designJO que nenhuma au ton

dade seJa ai reconhecrdcl senao a Sue~." 0 
Desejodo de 7odos os Na~oes, pcig 324. 

b) Gal. 6:7: "Tudo que o homem ~emrar, .. :· 

Uma amea~a e uma prome&sa. Se plantar· 
mos coisas boas, Iemos uma promcssa. Sc 
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plantarmos coisas mas. uma amea<a 
c) Filip. 4 7-9 • tudo o que e verdade1ro. " 
d) fles 3 17 •. Cfisto habite pela fe nos 

vos~os cora(oes: 
e) fll rp. 4:13: "Posse> todas as coisas nAque· 

le que me fortalece ... " . 
3. Coloquemos o Sr. Vontade a porta da 

mente, o sao Juizo na entrada. e derxe· 
1110\ entrar somente o que e bom. 

a} "~emec:~mos na mente, plantarnos no co· 
ra<;ao. colhemos na vida :· Sal 1:1-3: 
"Bem-aventurado ... " 

b) 0 sentimento de urn quarto vazio. um 
bew sern saida. de inutilldade e frustra
(ao. de 1ncap<1cidade e de derrota. de es
curid.io opres'>IVa, dara Iugar ao ra1ar de 
um novo dia. 

c) On de Deus surge em cena. todas as lim ita· 
{oes '>iio esqueCJdas. todas as fraquezas su· 
peradas. Ele nos ensma que a v1tona real 
nao e sobre a natureza ao nosso red or. mas 
sobre a nossa natureza pecammosa 

CONCLUsAO 
1. Alguem d1sse que ·as ferias ~o boas jus

ta mente porque sao lirnitadas por dois 
periodos de atividade. Sem esses lim1tes 
elas ser1am um deserto de desespero. 
Ferias eternas seriam rnesmo urna boa 
defini<ao de in ferno." G. Kennedy. The 
Parables. pag. 37. 

2. Se Lemos a mente cheia de bons pensa· 
menlo~. e o cora(iio repleto das coisas de 
Deus. a vida nao sera vazia. Sera cheia de 
boas obras. de alegria "A dnica defesa con· 
tra o mal. e Cristo habitar no cora(<io me· 
diante a le ern Sua justr(a. A menos que 
nos unamos v1talmente a Deus, nunca po
deremos res1sllr aos nao sant1hcados efer· 
IOl> do amor-proprio. da condescendenCia 
com nos rnesrnos e da tenta(ao para pecar 
Podemos deixar rnuitos habitos maus. po
demos por tempos separar·nOl> de Satanas. 
mas sem uma liga(iio vital com Deus pela 
t'ntrega de nos mesmOl> a Ele momento a 

momento. seremos vencidos." - 0 DeseJO· 

do de Todas as No~6es. pag. 324. 
3. "E1s que estou a porta e bato." 0 

( o/aboro,clo dt• Ucws Lmdiquist, trodutor do I I· 
,c~o do Cswla Sobatma dos Adu/tos 



Como Jesus Tratava as Pessoas 
Morris Venden 

Veja como o autor deste livro descreve o 
modo inteligente e sensivel como 
Jesus tratava os pecadores, lideres 
religiosos, discipulos, pobres, mulheres e 
gentios, entre outros - sempre 
expressando amor e compaixao. 
Descubra tamoom como Ele Se sente 
em rela(/00 a voce. 

C6d. 5098- Paginas: 160 
Formato: 14 x 21 em 
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Gra«;a llimitada 
Dwight Nelson 

Neste livro, o autor demonstra como Deus 
trabalha com as pessoas, usando meios que 
tocam com mais eficiencia o cora~ao delas. 
Focalizando principios revelados na parabola 
do Rlho Pr6digo, o autor mostra que Deus 
valoriza relacionamentos, e nao regras. Ele e 
o Deus de uma gra~a ilimitada - um Ser que 
ama e perdoa de forma incondicional, cujo 
terno objetivo e levar Seus filhos para o Ceu. 
Experimente agora mesmo! 

C6d. 8779 - Paglnas: 112 
Formato: 13,7 x 20 em 

Transfonnados por Seu Amor 
Loron T. Wade 

Conhe~a um pouco mais do imenso e 
maravilhoso poder do amor de Deus. Traz 
relatos de pessoas que foram tocadas por 
esse amor formidavel e confessam ser 
incapazes de explicar a experiencia que 
viveram e que assinalou o carater 
surpreendente e inesperado dos eventos 
que transformaram sua vida.Hist6rias 
comoventes que vao tocar seu cora~ao . 

C6d. 8778- Pflginas: 192 
Formato: 14 x 21 em 

Ligue Acesse FaC(a seu pedido no ou dirija-se a uma das 

0800-990606* www.cpb.com.br SELS de sua AssociaC(aO Lojas CASA eou;oes 
' Horarios de atendimento: Segunda a quinta, das Sh as 20h30 I Sexta, das Sh as 16h I Domingo, das Sh as 14h. 
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Neste volume, Ellen G. White apresenta orientac;Oes 
para a igreja corrigir distor<;6es doutrinarias. 
Fala tambem da necessidade de descentralizac;;iio da 
obra e traz mensagens espirituais que serao de grande 
beneffcio no tempo do fim. 

\ I I 
~ Pe~agora / 

-....._ mesmo! 

Para fa:er seu pcdido, ligue: 0800,990606':', acesse: www.cpb.com.br, entre em contato 
com o SELS de sua Associa~ao ou dirija,se a uma das Lojas Casa Edi~oes. 
•Horirios de atendimento: Segundu 11 quinta, das Sh as 20h30 I &'l<ta, das Sh a.~ L6h I Domingo, das Sh as 14h. 

Casa Pu6licadora Brasileira 



ESBDC(D DE SERMAD 

"Negue-se a si mesmo" 

INTRODUc).O 
1. Como seres humanos. todos d1lerimos 

em mu1tas coisas: temperamento. •nte
resses. preferenoas, perspectivas em re· 
la~ao a vida, personalidade ... 

a) Porem. em meio a essa variedade, ex1ste 
algo com um a todos n6s: o selo pela pre· 
serva~ao do eu. 

b) lndependentemente de nossas origcns. 
heran<;a genetica. faixa etaria. religiao 
professada. essa e a marca un1versal que 
alguns ate chamam de ·o lado escuro da 
humanidade"· a febrc do Eu pnme•ro. 

2. Essa filosofia de vida traz embut1da a 
cren~a de que a dctcn<;ao de poder. Pos· 
sc de lama ou dinheiro sao iliStrumen· 
los que medem o sucesso de alguen1 . E 
o nosso mundo a celebra com entusias
mo. Ela csta presente no mundo fas
hion. esport1vo. polft•co, no mundo dos 
neg6cios, nas decisocs tomadas pelos 
podcrosos. nem scmpre fundamcnta· 
das em valorcs dignos ou no verdadeiro 
senso de justi<;a. Tambem se encontra 
nas perguntas que fazemos. quando so
mos confrontados com requcrimentos 
para fazer algum trabalho ou viver cer
tos modelos de conduta: "0 que vou ga
nh,u com isso?" "Que lucrarei?" "Como 
serei vista?" 

3. A mensagem e clara: nao abra mao de 
ser o primc~ro. Defenda seus mtercsses. 
scm restnc;oes. Assim. a nutn<;ao do 
egoismo niio e apcnas tolerada. mas ati
vamente promovida c encoraJada. 

I - NOc).O PERDIDA 
1. No vendaval de mudan~as e transforma

c;oes experimentadas pela sociedade. 
uma palavra parece tcr sido atingida em 
che•o: scrvic;o. Numa epoca em que as 
pessoas pensam mais em Sl mesmas. 
essa palavra tern virtualmente dcsapare
odo do vocabulario de mu1tos. 

a) Por 1sso, aplaudimos como raridadc 1111· 
pens.1vel pequenos gestos e iniciativas de 
beneficiar alguern. 0 gesto de uma pes
sua lazer chegar ao seu verdadeiro dono 
um ob1eto cncontrado na cstacao do me-

Mateus 16:21 -25 

tro ou no banheiro de algum aeroporto e 
recebido com extrema surpresa!. .. 

b) Temos sido ens1nados insistentemente 
que a vida se resume nisto: mais e me
thor para mim. Que 1mporta o resto? 

c) Precisamos despertar para o potencial 
destrutivo da mentalidade ''eu primeiro". 
Necessitamos compreender que nao po
dern ser esquecldas as coisas que tornam 
a vida realmente importante: valores, 
fraternidade. unidade, disposi~ao em ser
vir. $01idariedade, doac;ao, entrega. 

II - A L6GICA DIVINA 
1. Nao nos surprcende que jesus tenha gas

tado tempo e esforc;o para ensinar aos 
discfpulos urn novo caminho de vida. Ele 
tentou reverter na mente deles a lingua
gem comumente usada: "Em vez de 
"meu", "nosso"; "dar· antes de "receber"; 
"servir" em substitui~o do "ser servido". 

a) Mas os discipulos nem sempre demons
travam compreender. Para eles, com suas 
perspectivas e expectativas nacionalistas, 
nada disso parecia 16gico. 

2. No texto de Mateus, Cristo acabara de 
lhes falar que deveria sofrer e morrer. 
Pedro, no entanto, 0 repreendeu, dizen
do·Lhe que isso jamais aconteceria. Em 
sua mente, tal curso de a~ao representa
va desperdfcio de sabedoria, vida e auto
ridade. Depois de tudo, para onde iriam 
as expedativas (interesses) deles? 0 so
nho da destituic;ao do sistema governa
mental vigente e estabelecimento de urn 
rei no em que eles o<:upassem os primei
rqs lugares? Nao, isso nao tinha que ter
minilr ern p6, na sepultura. 

a) A reac;ao de Cristo surp(ccndeu Pedro. 0 
Mestre reconheceu 6 inimigo manipulando 
o pensamento cas palavras do Seu incons
tante discipulo. Durante todo o tempo. Ele 
tentara ensinar que a atitude do "eu pri
meiro· nao era o melhor estilo de vida. 

b) Noutra ocasiao, chegou a esclarecer a di
reren~a entre o modo de ser dos lideres 
rnundanos eo verdaderro sentido do Seu 
rei no- Mat. 20:25-28. 

3. Toda a Sua vida foi uma demonstrac;ao 

de amor, altrufsmo e servic;o. Sua mor
te seria o ultimo exemplo de amor e 
doa~ao a outros. 

a) Mas Pedro e os demais, assim como n6s. 
tin ham o loco direcionado para o "eu pri· 
meiro". Todos estavam enfeiti~ados pelo 
sistema de valores, poder, promo~ao e 
privi l ~gi os do rnundo. 

Ill - MORTE DO EU 
1. A atitude de Pedro demonstra a obstina
~o e nocividade da mentalidade "eu pri
meiro". Nao e algo como uma virose pas
sageira, um desajuste psicol6gico, ou sim
ples tra\O de heran\a genetica. Por isso 
mesmo, nao pode ser erradicada com an
tibi6ti<:os nem se~oes de psicanalise. 

a) Esse ~ urn mal profunda mente arraigado 
no corac;ao e. a menos que seja tom<lda 
medida radical, ele drenara a plenitude 
de nossa vida e nos custara a eternidade. 

b) A unica medida radical que funciona 
nesse caso ~ a morte. Morte do eu. A 
mentalidade "eu primeiro" deve ser cru
cificada. Pois, "Se alguem quer vir ap6s 
Mim, a si mesmo se negue .. ." 

2. Nesse ponto, nos deparamos com urn 
paradoxo magnifico: essa morte, essa re
nuncia de n6s mesmos. finalmente nos 
leva a experimentar justamente o que 
mais desejamos e procuramos pelo ata
lho rnovedi~o do "eu primeiro": profun
da, plena e absoluta realiza\<'iO pessoal. 
Afinal, "quem quiser salvar a sua vida, 
perde-la-a; e quem perder a vida por Mi
nha causa, acha-la-a·. 

CONCLUSAO 
1. Se temos seguido o modelo humano de 

sempre buscar a satisfac;ao do eu, passe
mas a permitir que Deus reverta nossos 
interesses. 

a) Certamente. nossa vida tera outro signifi
cado, nossos frutos serao outros e estare
mos ma1s identificados com o carater do 
Salvador. 0 

Colaboro(ilO de Zmoldo 5antos, edtlor do Revtsto 
Ministerio 
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ESBOQO DE SERMAO 

Nac;ao de sacerdotes .. 

INTRODU~O 
1. Os estudiosos acreditam que essa carta 

de Pedro deve ter sido escrita ao redor 
do ano 66, provavelmente em Roma. 

a) Pedro escreve uma carla com caracterfs
ticas do que hoje chamamos de circular 
"aos eleitos que sao forasteiros da Disper
sao no Ponto, Galacia, capad6cia, Asia e 
Bitfnia" (cap. 1 :1). Essas igrejas estavam 
situadas na Asia Menor, atual Turquia. 

2. 0 ministerio de Pedro foi dedicado espe
cialmente aos cristaos judeus (Gal. 2:8), 
mas ele nao taz acep~o de pessoas. Pe
dro foi o primeiro ap6stolo a defender a 
inclusao dos gentios na mensagem do 
evangelho (A los 11 :17), e certamente ha
via muitos gentios entre os cristaos des
sas cinco localidades. 

a) 0 assunto de Pedro nao e a distin~ao en
tre judeus e gentios, mas entre cristaos e 
nao cristaos. 

b) No texto de hoje, Pedro acaba de usar al
gumas metaforas para descrever o rela
cionamento do cristao com seu Mestre 
Jesus. Pedro tala da Pedra Viva, que e je
sus (2:4-8). e tam bern diz que os cristaos 
sao pedras na edifica~ao de uma casa es
piritual (2:3). Entao, chega ao ponto que 
esta sen do o centro de nosso estudo hoje 
(Ler 2:9 e 1 0}. 

3. Em contraste com os nao crentes, os 
crentes tern urn chamado sublime. 

1- PRIVILEGIO CRISTAO 
1. Eles sao urn "Povo escolhido". Ele esta se 

referindo ao novo Israel, nao ao antigo. 
a) "Povo" tern o sentido de genie nascida de 

descendencia comurn e que vive em co
munidade. Espiritualmente fa lando, a 
igreja tern uma vida ern comum, pois a 
vida de Cristo e compartilhada por todos . 
E tern descendencia comum, pois partici
pam do novo nascimento, sendo fi lhos 
de Deus. 

b) 0 povo de Israel ja havia sido escolhido 
(lsa. 43:10}. mas perdeu seus privilegios 
pela desobediencia e dureza de cora~ao. 
Por isso Deus concedeu os privilegios e as 
responsabilidades da na~ao judaica a co
munidade crista. 

I Pedro 2:9 e 10 

c) v. 10: "Antes voces nao eram povo ... • As
sim, as fronteiras do povo de Deus se 
abrem. incluindo pessoas de todas as ori
gens etnicas e sociais. 

2. Os cristaos sao urn "sacerd6cio real", 
"casa real", familia real, sacerd6cio. Ler 
Apoc. 1 :6 e Exo. 19:6. 

3. Em Heb. 4:14 e 16, jesus Cristo e mostra
do como Sacerdote que e entronizado. 

a) Como sacerdotes, os cristaos tern acesso 
direto a Deus e sao responsaveis para 
conduzir outros a Ele. Os sacerdotes sao 
os intermediaries, os mediadores entre 
Deus e os homens. 

b) Qual e a nossa fun~ao como sacerdotes? 
Temos uma dupla fun~ao: oferecer sacri 
ffcios de louvor e interceder pelos nossos 
semelhantes, atuando como mediadores 
entre os nossos semelhantes e Deus. 
cada crente e urn sacerdote. 

c) (Conte urn fato relacionado com uma 
ora~ao intercess6ria atendida.) 

4. Como sacerdotes, temos ousadia para 
entrar no Santuario. Ler Efes. 3:12 e 
Heb. 10:22. 

a) Assim, os crentes se tornam sacerdotes 
perante Deus. erguendo maos santas em 
todos os lugares em ora~o; ora~ao que 
se torna mais aceitavel pela intercessao 
do nosso Sumo Sacerdote. 

II - QUALIDADE CRISTA 
1. Os cristaos sao uma "na~ao santa", que 

ultrapassa sua identidade etnica. 
a) Somos uma na~o santa, separada do 

rnundo, de seus vfcios e corrup~oes. A 
ideia fundamental dessa palavra e a pu
reza moral e espiritual. Separados nao 
significa viver reclusos, sem contato com 
o mundo. 

b) Separados significa termos costumes dife
rentes, habitos segundo a vontade de 
Deus, independenternente dos habitos e 
valores do rnundo em que vivemos. Somos 
separados porque vivemos segundo uma 
cultura que nao e daqui, temos valores 
que se opoem aos valores da sociedade 
em que vivemos. Somos cidadaos de urn 
rei no superior. Nossa mente, palavras, ha
bitos. aspira~oes e atos demonstram isso. 

c) "0 povo de Deus deve distinguir-se como 
urn povo que se dedica inteiramente, de 
todo o cora~o. ao Seu servi~o. nao bus
cando honra para si mesmo, e lembran
do-se de que por urn concerto solenfssi
mo, se comprometeram a servir ao Se
nhor, e a Ele somente." - Testemunhos Se
letos, vol. 3, pag. 286. 

Ill - EXCLUSIVIDADE CRISTA 
1. Povo exclusive de Deus. Literalmente, 

urn povo para aqu i si~ao, urn povo para a 
possessao de Deus. Um povo que perten
ce de fato a Deus, e que demonstra isso 
por seus atos agradaveis ao Sen hor. 

a) I Cor. 6:19 e 20 confirma esse pensamen
to com outras palavras: "fostes compra
dos por pre~o" . Ele nos resgatou inteira
mente. Quer salvar-nos inteiramente. 

b) "Qualquer pecado que neles houver sepa
ra-os de Deus e. de modo especial, deson
ra-Lhe o nome, pois da aos inimigos de Sua 
santa lei ocasiao de reprovar Sua causa e 
Seu povo, o qual Ele chamou "a gera~o 
eleita, o sacerd6cio real, a na~o santa, o 
povo adquirido" (I Ped. 2:9), a lim de que 
eles anunciem as virtudes dAquele que os 
charnou das trevas para Sua maravilhosa 
luz."- Testemunhos Seletos, vol. 1, pag. 264. 

c) Isaias 43:21 diz que fomos chamados 
para glorificar a Deus. 

d) A eficacia do evangelho em nossa vida, 
transformando-nos, moldando-nos, ti
rando-nos do pecado e transportando
nos para o rei no da luz. e motivo de as
sombre perante o Universo. 

CONCLUSAO 
1. I Ped. 2:10: (ler) 
2. Que grande privilegio Deus nos da! Ser

mos salvos ja seria urn privilegio sem 
igual, mas Deus nos da muito mais do 
que pedimos ou imaginamos. Ele nos 
promove a categoria de propriedade ex
clusiva de Deus, de sacerdotes e mem
bros da familia real do Ceu. Vivamos a al
tura desse privilegio. 0 

Colabora~Oo de Lid us Lindiquist, tradutor do Li· 
~Oo do Escola Sabatino das Adultos 
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Cia sse bfbl ica 
Otimar Gonc;alves 
Deparlamental do 
Ministerio Pessoal do 
Divistio Sui-Americana 

para jovens 
Rapazes e mo~as a/can~ando os amigos para Cristo 

N 
a diversidade de dons ha diversidade de meto

dos, e quem determina 0 metodo que iremos 

usar e a classe de pessoas que teremos como 

alvo. Desta vez, o alvo sao os jovens. Quanto a diversi

dade de metodos, Ellen White registrou: "Nao nos es

quec;amos de que diferentes metodos devem ser em

pregados pa ra sa lvar diferentes pessoas." - Evongelis

mo, pag. 106. 

Considerando que os jovens representam 65 por 

cento dos membros da igreja em toda a America do Sui , 

ou seja, a maioria absoluta, e hora de envolve-los 

numa classe bfblica, especialmente direcionada ao pu

bl ico jovem. Conhecendo o potencial intelectual eo vi

gor ffsico dos jovens, e imprescindfvel compromete-los 

na missao da igreja. Lembrando tambem que Deus fez 

uma significativa promessa para todos os fieis e, em es

pecial, para os jovens em joel 2:28: "vossos fi lhos e vos

sas fi lhas profetizarao, .. . e vossos jovens terao visoes", 

chegou o dia de clamarmos individual e coletivamente 

pelo cumprimento dessa promessa na vida da nossa ju

ventude, pois a promessa pertence ao povo de Deus. 

0 poder de influencia pessoal que os jovens tern so

bre colegas de estudo, trabalho e ambiente social, e 

considerado tambem pela profetisa Ellen White: "Pre

gadores · ou leigos de idade avanc;ada nao pod em ter, 

sobre a juventude, metade da influencia que os jovens 

consagrados tern sobre os seus companheiros. Estes de

veriam sentir a responsabilidade que sobre eles pesa 

para tudo fazer por salvar seus mortais semelhantes, 

mesmo com o sacriffcio de seus prazeres e natura is de

sejos." - Mensogem oos }ovens, pag. 204. 

Levando em conta essas possibilidades, Deus espe

ra que sua congregac;ao forme uma classe bfblica espe

cial para a juventude. E hora de despertar esse poten-

cial em cada igreja. "Ora, segundo a luz que me foi 

dada por Deus, sei que, como urn povo, nao temos 

aproveitado nossas oportunidades para a educac;ao e 

preparo da juventude. Devemos ensinar-lhes a ler e en

tender as Escrituras. Sempre que ha urn curso bfblico 

para os pastores e o povo, devemos, em ligac;ao com 

ele, organizar umo c/osse para a juventude. Seus nomes 

devern ser registrados. Todos devem sentir a imporUin

cia do plano de educar os jovens para compreenderern 

as Escrituras. Seja a obra empreendida na singeleza da 

propria verdade. Dirigi a mente dos jovens de verdade 

para verdade, mais e mais alto, mostrando-lhes como 

texto explica texto, sendo uma passagem a chave de ou

tras passagens."- Evongelismo, pag. 581. 

Aceitando esse desafio, voce deve agendar a forma

c;ao de uma classe bfblica especial para a juventude. 

Como deve ser essa classe? Escolha urn local bern apra

zfvel. Os jovens gostarn de arnbientes com relativo con

forto, boa iluminac;ao e bern venti lados, se possfvel 

corn cadeiras ou bancos confortaveis. Sea classe passar 

de cinquenta pessoas, ajudaria muito urn born sistema 

de sorn, de preferencia com dois microfones. Se possf

vel, use equipamento multimfdia; certamente enrique

cera 0 aprendizado. 

QUEM DIRIGE A CLASSE? 

Deve ser alguem que tenha a simpatia e a lideran

c;a dos jovens e obtenha a aprovac;ao da comissao da 

igreja. Podera ser o pastor dos jovens, o anciao conse

lheiro dos jovens ou uma lfder de jovens. Ellen White 

destaca as habilidades femin inas para dirigir classes bf

blicas: "Fac;am-se breves discursos, [nas cam pais], e de

pois haja classes bfblicas. Certifique-se o orador de fir

mar a verdade na mente dos ouvintes. Mulheres inteli-
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gentes, uma vez que sejam verdadeiramente converti- cial para a recep~ao da visita de numeros 50 e 100. 

das, podem ter uma parte nesta obra de dirigir classes Lembre-se que tudo que for novidade, de born gosto e 

de Bfblia." (Evangelismo, pags. 473 e 474.) Nao pode- criativo, atrai a juventude. 

mos nos esquecer de que jovens devem ser liderados 

por jovens ou por alguem que tenha o "espirito" jovem. ATIVANDO 0 LOUVOR 

A PROMO<}.O DO EVENTO 

Para a divulgac;ao, fa<;a uma boa propaganda. Co

loque cartazes marcando o dia, a horae o local do ini

cio do evento. 0 alvo sao os jovens adventistas e seus 

amigos e vizinhos nao adventistas. Prepare a recepc;ao 

da cia sse com relativa antecedencia. Selecione u ma 

equ ipe simpatica de movas e rapazes. Essa equipe 

deve implementar o Ministerio da Recepc;ao na classe; 

e para que a mesma funcione ativamente, e interes

sante manter um caderno fixo, no qual sejam anota

dos: nome, procedencia e contato desses amigos visi

tantes, para que se sintam integrados a classe. Tam

be~eria interessante fazer 

u~oilrNnora~o espe-
;:::-..;:: ~·· 

Mo~as e rapazes podem organizar o ministerio do 

louvor. Serao jovens cantando para jovens. Selecione 

musicas de acordo com o tema da li~ao bfblica a ser es

ludada na classe. As duas primeiras podem ser mais 

animadas, alegres. 0 objetivo e quebrar a "frieza" ini

cial ao integrar todos no cantico. As duas musicas se

guintes podem ser mais solenes, pois estarao preparan

do os assistentes para o estudo da Bfblia. "A musica 

deve possuir beleza, poder e faculdade de comover. Er

gam-se as vozes em canticos de louvor e adora~ao. Que 

haja auxflio, se possivel, de instrumentos musicais, e a 

gloriosa harmonia suba a Deus em oferta aceitavel."

Evangelismo, pag. 505. 

DINAMICA DO ESTUDO BiBLICO 

0 conteudo do curso bfblico deve ser 

consistente e atraente. Deve ser elaborado 

com vistas ao publico jovem. 0 responsa

vel precisa ministrar as lic;oes com segu

ran~a . Se ele tiver domfnio do tema pode

ra rapidamente ganhar a confian~a dos 

alunos. 0 estudo biblico deve durar em 

torno de 40 minutos e ser in terativo, di

namico e cristocentrico. 

APOIO NAS ORA~OES 

I NTERCESSORIAS 

Uma equ ipe de mo~as era

pazes pode organizar um ministe

rio de ora~ao intercess6ria. Serao jovens 

orando por jovens. Fa~am uma rela~ao 

de nomes a serem lembrados em cada 

reuniao. Fa~a uma caixinha especial para 

col her novos nomes com seus respectivos 

pedidos de ora~o. Todos devem orar 

diariamente pelos nomes e pedidos ali 

depositados. Se a classe ao Iongo da se

mana puder ter uma hora marcada para 

ora r, sera bastante interessante. Te

nha um caderno para anotar os pe· 



didos de ora~ao que forem respondidos, pois, uma vez 

atendidos, todos os membros da classe devem ter co

nhecimento do fato. Essa atitude forta lecera a fe dos jo

vens, unindo-os em torno de Cristo. Quando um pedi

do for atendido, devera sa ir da re la~ao dos ped idos de 

ora~ao. Ou~a e suplique esta promessa de Deus: "Me

diante fervorosa ora~ao e viva fe. obter-se-ao grandes 

vit6rias."- Testemunhos Para a lgreja, vol. 1, pag. 397. 

0 REGISTRO DOS MEMBROS DA CLASSE 

Todos os jovens adventistas e seus amigos devem 

ter seus nomes registrados no cartao da classe. Deve-se 

formar uma equipe mista para cuidar semanalmente 

desses cartoes. Ao ser notada a ausencia de alguem, ad

ventista ou nao, dois jovens deverao visita-lo e, duran

te a visita , ler a Bfblia e orar com ele. Dependendo das 

circunstancias e do loca l, pode-se enviar e-mail, torpe

do, ou dar um telefonema. 0 importante e que 0 jovem 

ausente sinta em seu cora~o que e parte de uma fami

lia-e numa boa famflia jamais alguem e esquecido. 

No cartao de registro dos nomes deve haver o tele

fone, e-mail , endere~o residencial e data de aniversa

rio. Tudo isso serve para faci litar futuros contatos. Lem

bre-se de que a data do aniversario jamais pode ser es

quecida. Todas as semanas, os aniversariantes devem 

ser lembrados durante o programa e tambem ser mo

tive de ora~ao do grupo. E interessante lembrar que o 

numero de participantes da classe biblica para jovens 

sera determinado pela estrutura da igreja loca l. 0 ideal 

e que seja em uma sala separada da congrega~ao, um 

ambiente especial para adora~ao e aprendizado. 

TEMPO PARA TESTEMUNHOS 

A dire~ao da classe deve reservar oito minutes du

rante ca.da programa para que os jovens contem as 

ben~aos recebidas. Semanalmente, escolhe-se um gru

po de jovens para que ore por eles. Este momenta 

pode ser chamado de a "fortaleza dos jovens". Deve-se 

sempre perguntar se alguem tern um pedido especial 

de ora~ao ; o motive pode ser obter a prova~ao em con

curso publico ou vestibular, dificuldade com o sabado 

livre, problemas com o namoro ou casamento - sem

pre havera motives para a ora~ao. "Entre os perigos 

dos ultimos dias, a unica segu ra n~a dos jovens reside 

numa crescente vigilancia e ora~ao .... A comunhao 

A IGRE~A EM AyAO 

com Deus estimula os bons pensamentos, aspira~oes 

nobres, claras percep~oes da verdade, e elevados de

signios de a~ao."- Mensagem aos }ovens, pag. 247. 

SOBRE 0 ALVO DE BATISMOS DA CLASSE 

Cada classe na igreja deve ter o seu alvo de batis

mos, seja ele trimestral, semestral ou anual. Os jovens 

batizados e a lide ran~a da classe devem votar esse alvo. 

Um dos objetivos da classe e que cada jovem adventis

ta convide outro jovem para receber as boas-novas de 

salvayao. Uma forma interessante para se ganhar a 

amizade de outros jovens e a rea lizayao de eventos ex

traclasse, tais como: visita ao zool6gico, piquenique, 

ca mpeonato de volei, caminhada em meio a natureza. 

acampamentos, ou ainda encontros informais para co

mer macarronada ou pizza. Essas sao algumas formas 

sociais de atrair jovens e fazer novos amigos para Deus. 

Certamente, todos esses eventos sociais serao ava liados 

pela lideranya da igreja a qual a classe pertence. 

OBJETIVOS DA CLASSE PARA A JUVENTUDE 

1) Ensinar as Escrituras Sagradas; 

2) Fazer com que os jovens entendam, amem e res

peitem a Bfbl ia; 

3) Educar os jovens no processo de entender e viver 

as verdades bfbl icas; 

4) Dirigir a mente dos jovens de verdade em verda

de bfbl ica, e de forma crescente; 

5) Mostrar aos jovens que a Bfblia interpreta a si 

mesma, ou seja, ela e auto-expl icativa; 

6) Evidenciar na vida comportamental dos jovens o po

der educador e enobrecedor das Escrituras Sagradas; 

7) Ajudar os jovens adventistas a trazer outros 

jovens a Cristo; 

8) Comprometer os jovens com a missao da igreja 

deixada por Cristo; 

9) Contribuir para que cada jovem descubra seus 

dons espirituais e os utilize exaustivamente na 

causa de Cristo. 

"Os jovens, homens e mulheres, sao convidados a 

consagrar a Deus a forya de sua juventude, a fim de 

que, pelo exercfcio de suas faculdades, mediante viva

cidade de pensamento e vigor de a~ao, possam glorifi

ca-Lo e levar salva<;ao a seus semelhantes." - Obreiros 

Evangelicos, pag. 67. 0 

_______________ _~ Revista do Anciao JUII-set 2006 L_ ______________ _ 



A Col he ita da 
Primavera 

Erton Kohler 
Departamento/ dos 
}ovens do 
Divisiio Sui-Americana Varios programas da igreja, envolvendo jovens e j uvenis, 

conduzem ao grande dia da juventude 

( 

hegamos ao terceiro trimestre, 

tempo de Batismo da Primavera. 

Esse e o momento das grandes 

colheitas e oportunidade ideal para a rea

liza<;ao de uma testa marcante. Diante 

desse desafio voce ja se perguntou onde 

encontrar as pessoas para o batismo? 

0 Ministerio jovem pode ser uma 

grande fonte de apoio, especialmente 

se for envolvido e desafiado com ante

cedencia. Voce ja notou que a data ofi

cial do Batismo da Primavera e a mes

ma do Dia do jovem Adventista, o ter

cei ro sabado de setembro? Esse ja e o 

primeiro passo para ter os jovens dire

tamente envolvidos. Alem disso, exis

tem varios programas com forte enfase 

missionaria que poderao pre-

parar jovens e juvenis can

didatos ao batismo. 

Procure a l ideran~a do 

Ministerio jovem 

e conhe~a mais 

de perto os projetos missio-

Desafie-os a preparar seus candidatos e 

envolva-os na realiza~ao da cerimonia 

de batismo. lsso vai colocando no cora

~ao deles a visao missionaria. 

Eles podem contribuir de diversas 

formas para aumentar a colheita da 

igreja e tambem podem apresentar 

ideias criativas para tornar a cerimonia 

mais atrativa e envolvente. Se forem 

envolvidos e capacitados desde cedo, 

podem contribuir preparando pessoas 

para o batismo atra-

ves de varias formas: 

1. Clube de Aventureiros. Ele envol

ve as crian~as de seis a nove a nos e e o 

programa que mais cresce atualmente 

no Ministerio jovem. Tern promovido 

excelentes resultados. A idade desse 

grupo aparentemente nao e a melhor 

para o batismo, por serem ainda bern 

novos. Contudo, o Clube mantem sua 

Classe Bfblica e desde cedo come~a a 

preparar "seus filhos" para o batismo. E 
importante procura-los, pois e pos

sfvel que existam crian~as ja ma

duras para tomar essa decisao. 

2. Clube de Desbravadores. 

Seus participantes tern entre 10 e 

15 anos e estao na idade ideal 

para serem batizados. Existem 

muitos filhos da igreja sendo 

preparados pelo Clube. 

Alem deles, existem 

muitas crian~as da 

comunidade receben

do a mensagem, o que 

tambem abre a porta 



seus famil iares. 0 Clube desenvolve urn 

programa especial de classes bfblicas, e 

por isso sempre possui crian~as prontas 

para o batismo. 

3. Clube de jovens. Esse e urn pro

grama novo e especial para envolver 

nossos jovens. Esta apenas come~ando, 

mas ja temos mais de 200 clubes em 

funcionamento. A Divisao Su i-America

na tomou urn voto visando organiza-lo 

em toclo o seu territ6rio nos pr6ximos 

cinco anos. Ele possu i duas palavras

chave para seus participantes: envolvi

mento e compromisso. Ha muitas igre

jas onde ele ja funciona e esta criando 

uma rea~o muito positiva entre os jo

vens. E importante buscar os amigos 

que ja estejam envolvidos e prontos 

para o batismo. 

4. Estudos Bfblicos. 0 Ministerio 

jovem possui urn material especial 

para estudos bfbl icos e classes bfblicas 

de jovens. Ele e composto de uma. 

mini-revista de estudos bfblicos, cha

mada A Bfb/ia Ensina Para }ovens, uma 

Bfblia que tern a mesma capa da revis

ta e urn estudo biblico de bolso para 

ser utilizado em qualquer situa~ao. 

Existem muitos grupos de jovens estu

dando a Bfblia, ou muitos jovens rea

lizando estudos com seus amigos, e a 

primavera e o momento ideal para 

essa colheita. 

5. Pequenos Grupos de jovens. Eles 

sao urn terreno fertil para que OS jovens 

envolvam Seus amigos. E possfvel que eles 

estejam envolvidos nos pequenos grupos 

da igreja ou tenham seu proprio progra· 

rna, mas e importante aproximar-se deles 

pois tambem sao uma grande fonte de 

preparo de jovens para o batismo. 

6. Semana de Ora~ao JA. E realiza

da no mes de julho. Tambem tern sido 

chamada de semana dos }ovens Amigos 

(}A} buscando torna-la uma fonte de 

crescimento espiritua l, mas tambem 

uma oportunidade missionaria. Se a 

igreja e o Ministerio Jovem trabalha

rem nesta dire~ao, tambem poderao 

despertar jovens para que entreguem a 

vida a jesus. 

7. Evangelismo "A Voz da juventude". 

Sera realizado durante oito domingos, 

come~ando no primeiro ap6s a Semana 

de Ora~ao JA. Neste a no, o tema 

sera "Uma Questiio de Fe" 

com sermoes confirman

do o criacionismo e a au

toridade da Bfblia. Nes

tes domingos os jovens 

sao desafiados a apre

sentar a verdade com 

amor, e a conquistar 

novas amigos. 

Essas sao apenas algumas manei

ras atraves das quais nossa juventude 

pode colaborar com a missao da igreja 

e estar envolvida no "evangelismo inte

grado". Para que obtenham um resul

tado positivo, eles precisam de muita 

ora~ao, apoio, interesse, estfmulo e in

vestimento da lideran~a. Se voce envol

ver todas essas frentes de a~ao do Mi

nisterio jovem, pela gra~a de Deus sua 

igreja alcan~ara uma grande colheita 

nessa primavera. 0 



Russell Burrill 
Diretor do lnstituto de 
Evangelismo da Divisoo 
Norte-Americana 

0 que e se tornar 
discfpulo 
Uma compreensao bfblica sabre o preparo de candidatos ao ba,tismo 

0 
amago da Grande Comissao de 

Mateus 28:18-20 eo alvo de je

sus de que se fa~a discfpulos. 

Ha um requisito inicia l exigido para o 

discipulado quanto ao batismo e as 

necessidades contfnuas de ensino no 

discipulado: as pessoas devem ser ba

tizadas quando atingirem o estagio in i

cial do discipulado. Neste ponto, elas 

sao discfpulos, embora nao plenamen

te maduros. Este e o motivo de jesus 

sugeri r que "as" batizemos no infcio de 

seu discipulado, e que prossigamos em 

ensina-las no modelo continuo de dis

cipulado. E com este pensamento em 

mente que desejamos examinar as de-

clara~oes de jesus a respeito de se tor

nar discfpulo. Deveriam ser essas as 

instru~oes que jesus ti nha em mente 

quando ordenou a Seus segu idores 

pa ra fazerem discfpulos. As declara

~oes que examinaremos a segu ir ex

poem os requ isites que jesus indica se

rem necessarios a tim de alguem se 

tornar discfpulo. De modo que Jesus 

esta aqui lidando com a necessidade 

inicia l do discipulado antes do batismo 

em vez do discipulado continuo, rece

bido ap6s o batismo. A primei ra passa

gem detalhando o que significa ser dis

cfpu lo de jesus se encontra em Mateus 

10:24 e 25: 

0 discfpulo niio esta acima do seu mes

tre, nem o servo, acima do seu senhor. 

Basta ao discfpu/o ser como o seu mes

tre, e ao servo, como o seu senhor. Se 

chamaram Be/zebu ao dono da casa, 

quanto mais aos seus domesticos? 

Essa passagem indica que aquele que 

se torna discfpulo entra no relaciona

mento de aprendizagem como Mestre. 0 

discfpulo e aquele que esta disposto a 

aprender - sendo, portanto, receptfvel. 

Esse espfrito de disposi<;ao para aprender 

e requisito absoluto daquele que deve 

ser batizado como discfpulo de jesus. 

A passagem tambem sugere que 

aquele que se torna discfpulo de jesus 
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pode esperar ser tratado como o foi je

sus, com mal-entendidos e persegui~ao. 

Quando as pessoas ingressam na fe em 

Cristo, tern dificu ldade para resistir as 

circunstancias probantes devido a sua 

fe. Se, como o texto sugere, aquele que 

e discfpulo consegue resistir a essas in

vestidas, entao, tal pessoa deve vi r de 

um antecedente de maturidade de fe 

em Cristo antes de se tornar discfpu lo. 

Parte do processo evangelfstico de fazer 

discfpulos e ajudar alguem a desenvol

ver uma fe suficientemente madura 

que resista a persegui~ao ou ao ridfcu

lo. Isso foi especialmente verdade para 

os primeiros cristaos que, muitas vezes, 

perderam a vida logo ap6s selarem seu 

compromisso com Cristo. 

Assim, o discipulado exige um forte 

compromisso com Cristo como tam

bern um espfri to receptive a aprend iza

gem. Normalmente, isso nao acontece 

quando primeiro se faz a ora~ao dope

cador arrepend ido, mas e resu ltado de 

algum crescimento in icial na fe crista, 

de tal forma que a pessoa nao apenas 

se su bmete a Cristo mas, de fato, come

~a a aprender que pode confiar inteira

mente a vida a Cristo. A segunda passa

gem principal na compreensao de je

sus quanta a se tornar discfpulo encon

tra-se em Lucas 14:26, 27 e 33: 

Se alguem vem a Mim, e niia abarrece a 

seu poi, e miie, e mu/her, e filhas, e ir

miias, e irmiis e ainda a sua propria 

vida, niia pade ser Meu discfpu/a. E 

qualquer que niia tamar a sua cruz e 

vier ap6s Mim niia pade ser Meu disci

pula . ... Assim, pais, tada aquele que 

dentre v6s niia renuncia a tuda quanta 

tem niia pode ser Meu discfpu/o. 

Essa passagem nos diz que grandes 

multidoes estavam seguindo jesus (ver

so 25). Se jesus acreditava no movimen-

to das massas. de indivfduos nao con

vertidos ingressando na Fe, entao, Sua 

resposta foi tremendamente impr6pria 

e desalentadora as mul tidoes nessa de

clara~ao. Ha um custo quando se segue 

a jesus. Ele nao deseja seguidores meio 

afei~oados, antes espera por indivfduos 

totalmente comprometidos Aqueles 

que decidem se tornar Seus discfpulos 

devem estar dispostos a desistir de 

tudo, incluindo casa, famflia, parentes, 

riqueza e posi~oes, a lim de segui-Lo. 

De acordo com o especialista em 

crescimento de igreja, Donald McGa

vran, jesus deveria ter recebido toda a 

multidao e nao Se ter preocupado com 

o compromisso - Ele poderia tratar dis

so posteriormente. Mas nao foi essa a 

abordagem de jesus. Mesmo quando o 

jovem rico foi procura-Lo, jesus o desen

corajou ao exigir total compromisso an

tes de aplicar a si o discipulado. A teolo

·gia de McGavran teria sido a de aceitar o 

jovem rico na sua maneira de ser, torna· 

lo discfpulo, e entao, esperar que se 

comprometesse posteriormente. Nao 

obstante, esse nao foi o padrao de jesus. 

Para Ele, o pre-requisite para o discipu

lado e a submissao total a Ele e a dispo

si~ao de abandonar tudo e segui-Lo. 

Para tornar-se discfpulo, jesus de

clara, a pessoa deve estar disposta a 

"tamar a sua cruz". Vista que as pessoas 

crucificadas eram escravas ou culpadas 

dos mais terrfveis crimes, o condenado, 

muitas vezes, carregava a sua propria 

cruz ate o Iugar da crucifixao. Normal

mente, eram pessoas odiadas e despre

zadas pela sociedade. Assim , levar a 

cruz e fazer exatamente o que jesus fez 

quando levou a cruz- resistir sem re

clama~ao ou remorso diante da censu

ra dos amigos e parentes e aceitar a re

prova~ao com paciencia e humildade. 

Para ser discfpulo, deve-se estar dispos-

to a levar a "sua cruz". 0 discfpulo, en

tao, tern o relacionamento supremo 

com Cristo em Seus sofrimentos. Nao 

ha honra maior para uma pessoa. 

A religiao que Cristo oferece quan

do convida as pessoas a se tornarem 

Seus discfpulos nao e facil e indulgente, 

mas a da cruz. Isso nao signifi ca que o 

cristae passe pela vida triste e acabru

nhado, ao contrario: aquele que se tor

na Seu discfpulo encontra alegria nas 

afl i~oes e problemas causados por sua 

fidelidade a Cristo, considerando privi

legio sofrer por Ele. Cristo nao promete 

facilidade e prazer neste mundo, mas 

promete paz interior e felicidade. A fim 

de assegurar isso, os discfpulos de jesus 

alegremente levaram a "sua cruz". 

Essa declara~ao de jesus a respeito 

do discipulado inicial enfatiza o com

prometimento alem do "conhecimento 

intelectual". 0 discipulado envolve 

tudo, o compromisso absoluto para 

com a pessoa de Cristo e mais do que 

simplesmente aceitar um con junto de 

doutrinas. Isto nao quer dizer que a 

compreensao das doutrinas basicas 

nao seja essencial no preparo para o 

batismo, mas que essa compreensao da 

doutrina deve ter o prop6sito de ajudar 

a pessoa a se entregar totalmente a 

pessoa de Cristo. Nao se pode fazer 

compromisso com alguem que nao se 

conhece. A compreensao da doutrina 

no contexto dessa passagem deve aju

dar os novos cristaos a, de fato. conhe

cerem jesus a fi m de que se sintam 

bem ao assumir um compromisso ir

restrito e radical com Ele. 

A terceira passagem que lida como 

ser discfpu lo de jesus se encontra em 

Joao 8:31 e 32: 

Disse, pais, jesus aos judeus que ha

viam crido nE/e: Se v6s permanecerdes 
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no Minha pa/ovro, sois verdodeiramen

te Meus discfpulos; e conhecereis a ver

dade, e a verdade vos libertora. 

Nessa passagem, jesus esta falando 

as pessoas que ja creem nEie. Se jesus 

tivesse aceitado a compreensao de 

McGavran quanto ao discfpulo, essas 

pessoas ja seriam consideradas discfpu

los. No entanto, jesus declara que nao 

e suficiente simplesmente crer nEie. Ser 

discfpulo significa permanecer conti

nuamente em Seus ensinos. lsso suge

re, como Bruner fez anteriormente, 

que ser discfpulo envolve um processo 

mais Iongo do que simplesmente a en

trega inicial a Cristo. 

0 resultado de continuar seguin

do Seus ensinos, de acordo com a 

promessa de jesus, sera o conheci

mento da verd ade. joao, em seguida, 

afirma que jesus declarou que Ele e a 

verdade (Joao 14:6). Portanto, aquele 

que se diz discfpulo de jesus deve ser 

0 discfpulo e aquele que ouve o 

chamado de jesus e se une a Ele. No 

contexto judaico, significa muito mais 

do que no grego secular. Para o grego, 

signi fica estudante, pupilo ou aprendiz. 

No Novo Testamento, significa fide/ida

de total. lsso se reflete na enfase do en

sino de fazer discfpulos. 

A seguinte passagem sobre o discipu

lado e breve e se encontra em joao 13:34: 

Novo mandamento vos dou: que vos 

ameis uns aos outros; assim como Eu 

vos amei, que tambem vos ameis uns 

aos outros. 

0 amor deve sera prova absoluta e 

in fa lfvel do discipulado. Voce pode di

zer que alguem e discfpulo quando essa 

pessoa ama como jesus - incondicio

nalmente. lsso nao significa que o amor 

e totalmente perfeito, mas que o amor 

agape de jesus deve ser encontra9o. 

pelo menos, na fase embrionaria da 

o alcan~ar as massas, mas deseja que 

elas sejam verdadeiramente a lcan~adas. 

e nao com um cristianismo artificial. 

A ultima passagem na qual jesus Se 

refere a fazer discfpulos e joao 15:8: 

Nisto e glorificado Meu Poi, em que deis 

muito fruto; e assim vos tornareis Meus 

discfpulos. 

A ligac;ao com Cristo significa dar 

frutos. Esse e o resultado inevitavel de 

tal uniao. Visto ser inevitavel, se nao 

houver frutos, podemos saber que nao 

ocorreu o discipulado. Essa e ou~ra pro

va dada por jesus pela qua l a igreja 

pode avaliar se (ou nao) a pessoa se tor

nou discfpulo. 0 cristao deve estar pro

duzindo frutos. Qual fruto? Alguns po

dem sugerir que jesus tinha em mente 

o fruto do Espfrito enunciado pelo ap6s

tolo Pau lo na carta aos Galatas. Contu

do, jesus fala dos frutos antes de Paulo. 

No contexto dessa passagem, jesus Se 

uma pessoa que real mente conhe~a vida do discfpu lo. Sea Grande Comissao refere a Si mesmo como a videira e a 

a jesus como a verdade definitiva na nos ordena a fazer discipulos, entao, Seus seguidores como os ramos. A fun-

vida. Para que isso ocorra no ambito produzir pessoas a quem chamamos de ~ao dos ramose produzir frutos devido 

evangelfstico, o ne6fito deve ser ensi

nado no conhecimento basico a res

peito de jesus antes de ingressar no 

dlscipulado. Certamente, a Versoo 

Amplificada sugere que discfpu lo e 
aquele que mantem firme os ensinos 

de jesus e vive de acordo com eles. 0 

discfpu lo, entao, e obed iente ao que 

Jesus diz: alguem que guarda os 

mandamentos. Obviamente, ele esta 

guardando os mandamentos de jesus 

por amor a Ele e nao por exigencia 

ou dever. Novamente, isso sugere 

uma forte ligac;ao com jesus como 

fundamental do discipulado, e a obe

diencia a Seus ensi nos como o fruto 

exterior dessa ligac;ao. A ausencia de 

frutos e uma i ndica~ao de que o dis

cipulado nao ocorreu. 

cristaos mas que nao tern o amor de 

Cristo habitando em seu corac;ao e re

presentar mal o evangelho de Cristo. 

0 sucesso fantastico da igreja primi

tiva nao foi tanto devido a sua correta 

metodologia quanto a seu testemunho 

consistente ao exemplificar na vida as 

marcas claras do discipulado que jesus 

I he modelou. E uma tragedia quando as 

"massas" sao trazidas para serem mem

bros da igreja sem essas evidencias ine

qufvocas de discipulado. lsto destr6i o 

testemunho natural da igreja e enfra

quece o cristianismo. A instruc;iio de je

sus a respeito de fazer discfpulos como 

sendo o trabalho da igreja, parece ter o 

prop6sito de imped ir o desenvolvimento 

de uma igreja que iria comprometer seu 

testemunho. jesus esta preocupado com 

a conexao com a videira. Do contrario, 

sao cortados como lmprodutivos. 

Todo o contexto dessa passagem pa

rece centralizar-se na compreensao da 

missao. 0 cristao que nao esta reprodu

zindo ao criar outros discfpulos nao e de 

fato discfpu lo. E impossfvel, entao, ser 

segu idor de jesus e nao falar dEle aos 

outros. Os discfpulos devem nao apenas 

partilhar, mas tambem fazer discipulos; 

do contrario, nao se podem considerar 

discfpulos. 0 discipulado de jesus 

consiste em, durante toda a vida, fazer 

de outras pessoas tambem discipulos. 

jesus deseja que produzamos muitos 

frutos; isso nao significa fazer um con

verso casual ao Iongo da vida . 0 

(Extra ida de Elder's D1gest, Jufho-setembro de 2005) 
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Disci pi ina eclesiastica 

Aviso antecipado 
Quero saber se, quando a com1~sa~ 

da igreja vai estudar urn caso de d~scl
plina deve avisar a pessoa envolv1da. 
Ou seria melhor nao dizer nada ate que 
o assunto esteja decidido, para que nao 
haja interferencias no processo de 
estudo? Mais uma pergunta: e correto 
convidar a pessoa envolvida a compa
recer a reuniao da comissao? Sera que 
isso nao pode promover rna is confusao? 

A disciplina eclesiastica e urn dos temas mais 

delicados da ad ministra~ao cia igreja. Ha de se ter 
muita cautela e paciencia ao lidar com questoes dessa 
natureza. Nunca se inicia urn estudo para disciplina de 

urn membra sem que ele tenha conhecimen to e 
oportunidade de defender-se na comissao da igreja. 0 
Manual da lgreja, a pag. 190, diz que "A igreja devera 

notificar devidamente o membra da inten~ao de 
considerar seu caso, dando-lhe. assim, a oportunidade 

de apresentar-se em sua pr6pria defesa." 

Escolhendo a data da reuniao 
Minha duvida e a seguinte: qual e a 

orienta~ao da igreja quanto ao me
lhor momento para votar a disciplina 
de urn membro? Alguns dizem que 
deve ser no sabado pela manha, 
quando a maioria dos membros esta 
presente. Outros dizem que deve ser 
numa reuniao mais reservada. Por 
favor, me esclare~am esse assunto. 

Qualquer medida disciplinar s6 pode ser feita numa 
reuniao administrativa da igreja. Pois, segundo o Manual 
do lgreja, a pag. 189, "Os membros podem ser discipli

nados pela igreja por uma causa suficiente, mas unica
mente em uma reu niao admin istrativa da igreja, 

devidamente convocada. depois que a Comissao da lgreja 
exarninou detidamente o caso. A reuniao devera ser presi
dida por urn ministro ordenado ou por urn ministro 

licenciado que tenha sido ordenado como an ciao local da 
igreja correspondente; ou, em sua ausencia, e de comum 

acordo com ele ou com o presidente da Associa~ao/Missao, 

CONSULTDRIA 

por urn anciao ordenado da referida igreja." Ainda ele diz, 

a pag. 83: "Uma reuniao administrativa da igreja, devi
damente convocada, e a reuniao convocada no culto 
regular de sabado, avisando-se tambem o tempo e 
loca l dessa reuniao." 

Prazo minimo para rebatismo 
0 Manual da lgreja estabelece que 

urn voto de censura pode ter validade 
de ate 12 meses. E no caso de uma 
pessoa cujo nome foi retirado do rol 
de membros por questao disciplinar, 
quanto tempo se deve esperar ate 
que se possa ate~der a urn ~edido de 
reingresso, ou seJa , de rebat1smo? 

Conforrne o Manual do lgreja, a pag. 192, "A rerno~ao 

do rol de rnembros e a forma mais grave de disciplina: 
por isso, antes que uma pessoa rernovida possa ser 
readmitida, o perfodo de tempo decorrido devera ser 

suficiente para demonstrar que as questoes que leva ram 
ao voto de rerno~ao do rol de membros foram resolvidas 

a Contento. A readrnissao a igreja e norrnalrnente 
precedida pelo rebatismo." A questao da disciplina 

(censura ou remo~ao) deve ser vista de duas perspectivas: 

a) ern re la~ao a pessoa que cometeu a falta, e 

b) em rela~ao a influencia dessa fa lta sobre os 
outros rnernbros da igreja. lsso quer dizer o seguinte: a 
discipl ina nao visa apenas a tratar da pessoa que 

fa lhou (resgatar, redimir, advertir etc.}, visa tambem 
el irninar o maximo possfvel a influencia negativa do 
seu pecado sobre os outros rnembros. 

Dito isso, vamos a conclusao. Se urna fa Ita foi tao grave 

que nao pode ser resolvida apenas corn uma censura. 
certamente sua influencia sera proporcionalmen te maier. 

Assim, o caso de uma censura por doze meses (tempo 
maximo) sempre sera menos grave que qualquer caso de 
remo~ao (nao se trata apenas da gravidade do erro, mas 

tambem de sua influencia sobre os outros). Assirn, ha urn 
consenso na igreja de que uma pessoa que tenha Lido seu 
nome removido do rol de mernbros deva esperar pelo 

rnenos doze meses para ser rebatizada. 0 

Caro anciao: 
A AssociaQao Ministerial da Divisao Sui-Americana e quem 

responde. Escreva para Consvltoria - Caixa Postal 2600; CEP 
70270-970, Brasilia, OF ou revistadoanciao@dsa.org.br.A ~ro
posta deste espa~o e esclarecer duvidas sobre_ assuntos llga
dos a administra9a0 de igreja. Dentro do POSSIVel a resposta 
sera publicada nesta se9ao. 
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EVANGELISMO 

Para obter 
rna is decis6es 
Como jormular apelos numa serie de palestras 

Q 
uanto mais apelos fizermos, 

mais decisoes obteremos. Se 

dominarmos a tecnica de fazer 

apelos, poderemos aumentar os resul

tados no evangelismo. A chave para 

trazer candidates ao batismo, e condu

zi-los por meio de decisoes progressi

vas. Em minhas reunioes, as pessoas 

sao solicitadas a tomar quatro decisoes 

importantes em uma ordem definida e 

planejada: 

(1) Oecisiio de orar. (2) Oecisiio por 

Cristo. (3) Oedsiio de guardar o sabado. 

(4) Oedsiio de ser batizado na igreja re

manescente. 

Em momenta algum uma pessoa 

deve ser solicitada a tomar decisao fora 

da ordem apresentada. Cuidemos para 

que ela de os passos com segu ran~a sem 

nunca se antecipar em uma das fases. 

Devemos tambem resistir a tenta~ao de 

responder a perguntas sobre assuntos 

que ainda nao foram apresentados. 

rem feitos e as pessoas se sentem a 
vontade, porque nao precisam se des

locar de seu Iugar e nao sao observadas 

porque se pressupoe que todos estarao 

de olhos fechados. 

0 pregador deve convidar o audit6-

rio para orar na conclusao do sermao, 

quando ele conduz os ouvintes ao elf

max da mensagem. Este e um exemplo 

de como proferir a ora~o: 

"Querida Pai celestial, agradece

mos-Te porque jesus em breve voltara 

a Terra como Rei dos reis e Senhor dos 

senhores.n- Fazer uma pausa e se diri

gir ao audit6rio: "Agora, quando cada 

fronte aqui esta inclinada e cada olho 

fechado, quantos gostariam de dizer: 

'Pregador, ore por mim para que eu es

teja pronto quando Jesus voltar? Posso 

ver sua mao? As maos estao sendo le

vantadas neste recinto. Quantos mais 

gostariam de dizer: 'Pregador, inclua

me nesta ora~ao. Desejo estar pronto 

Se o orad or preferir, podera avisar 

nas primeiras reunioes que durante 

a ora~ao ira pedir que as pessoas que 

assim desejarem levantem a mao. E a 

ora~ao que muda a vida dos presen

tes. A ora~ao possibilita a obra do Es

pfrito Santo. 

0 APELO PARA ACEITAR A CRISTO 

Muitas pessoas nao creem que este· 

jam salvas a menos que sejam chama· 

das para irem a frente, junto ao pulpi· 

to. Os metodos diplomaticos requerem 

que o pregador nao se aparte dos cos· 

tumes das pessoas ou de sua forma de 

pensar, salvo se estiverem teologica· 

mente erradas. Ellen White diz que esse 

era o metodo de jesus, e nao podemos 

melhora-lo. Nao obstante, quase sem

pre pe~o que as pessoas aceitem a Cris

to e demonstrem sua decisao vindo 

para frente a fim de orarmos. 

Para melhores resultados, o prega· 

quando jesus voltar? Levante agora dor deveria agir de acordo com os se-

0 APELO PARA A ORA9-0 sua mao." - Prosseguir a ora~ao: "Pare-

Esse apelo e feito em todas as reu- ce, Senhor, que todas as maos foram le-

nioes do programa evangelfstico. A vantadas. Senhor, ajuda-nos a estar 

chave para obter grande numero de prontos. Traze-nos nova mente amanha 

decisoes esta a f. sao ape los faceis de se- a noite. Em nome de jesus, amem." 

guintes prindpios psicol6gicos: 

1. Dizer antecipadamente as pes· 

soas que fara um apelo para que ve· 

nham para frente. 

2. Explicar porque tara isso. 



3. Dizer-lhes o que lhes acontece 

quando atendem ao apelo e v~m a 

frente. 

Veja urn exemplo: "Nesta noite, de

pais do sermao, irei pedir a todos voces 

que ainda nao tomaram uma decisao 

pessoal por Cristo que o fa~am no Iugar 

em que estao. Entao, irei pedir que dei

xem seus lugares e que venham para 

frente a fim de orarmos. Voce pergunta: 

'Pregador, por que eu deveria atender?' 

Porque voce deve dar essa demonstra

~ao publica visto que no Novo Testa

mento, vemos que quando jesus cha

mava as pessoas, Ele o fazia publica

mente. Ele tambem disse que devemos 

confessa-Lo diante dos homens. Portan

to, e muito importante que voce venha. 

Se voce atender, irei proferir uma ora

~ao de compromisso e voce voltara a 

seu Iugar. Esse nao e urn apelo para que 

voce se una a igreja. Trata-se de urn 

apelo para que voce entregue sua vida 

a Cristo e seja salvo. I rei orar por voce e 

sei que voce atendera e vira a frente." 

Na reuniao em que planejar fazer o 

apelo para que as pessoas venham a 
frente, o pregador deve come~ar a can

taro hi no "Tal Qual Estou" ou algum ou

tro hi no de apelo. Quando as pessoas ja 

estiverem na frente, o pregador agrade

ce a Deus a decisao que tomaram e 

pede-lhes que repitam cada frase da ora

~ao de compromisso: "Querido Senhor, 

sei que sou pecador. Necessito de jesus 

como meu Salvador. Tenho tristeza por 

meus pecados e convido jesus para en

trar em meu cora~ao. Desejo viver para 

Ele pelo resto de minha vida. Tudo o que 

Ele me disser para fazer, estarei disposto 

a cumprir. Onde quer que me pe~a para 

ir, irei. Em nome de jesus. Amem." 

Entao, o orador apresenta as pes

soas a jesus e profere-lhes uma palavra 

de certeza com base em I joao 1 :9. As 

pessoas devem retornar para seus as

sentos, certas da sa lva~ao em jesus. 

Sempre que posslvel, perm ita aque

les que se estao decidindo por Cristo 

pela primeira vez, preencherem urn 

cartao de decisao que apenas contenha 

a decisao. Essas pessoas poderao ser vi

sitadas a fim de receber a confirma~ao 

de que a vida crista apenas se iniciou 

para elas e que devem continuar assis

tindo as reunioes a tim de que possam 

crescer em Cristo e descobrir a vontade 

de Deus para sua vida. 

0 APELO PARA SE UN I REM A IGREjA 

Antes que as pessoas sejam sol icita

das a se unirem a igreja, elas ja devem 

ter compreendido claramente que 

Deus tern uma mensagem especia l 

para nossos dias em Apocalipse 14:6-12 

e 18:4. Elas devem entender a verdade 

de que a igreja de Apocalipse 12:17 e a 

qu_e prega a trfplice mensagem e que 

as chama para safrem de Babi lonia e 

unirem-se a igreja remanescente. 

Somente quanto entenderem cla

ramente -essa verdade, deverao ser 

convidadas a se unirem a igreja pelo 

batismo. Todos ficarao surpresos ao 

ver com que facilidade tomam a deci

sao quando compreendem a verdade. 

Nao somos pregadores completos, ad

ventistas do setimo dia, se nao enfati

zarmos essa verdade. 

E importante descobrir quais sao a 

obje~oes mais comuns e responde-las 

nos sermoes e estudos. Nunca o orador 

deve dar as pessoas a impressao de que 

Deus aceitara uma desculpa. Cada es

cusa e pecado. As pessoas honestas, 

que amam a jesus, irao obedecer ime

diatamente, nao importando o custo. 

No meu programa nao ha urn apelo 

para guardar o sabado. A guarda do sa

bado tern pouco significado fora do 

contexto de Apocalipse 14:6-12. Por 

isso, ela e apresentada como parte da 

trlplice mensagem, e as pessoas serao 

convidadas a tomar a decisao pela 

mensagem como urn todo. Porem, o 

pregador deve estar seguro de que a 

verdade do sabado foi compreendida e 

aceita antes de apresentar o tema sobre 

"o batismo na igreja remanescente". 

lsso sera facilmente percebido, ao fazer 

duas perguntas simples como parte do 

questionario em uma visita pessoal: 

1) A verdade a respeito do sabado 

ficou clara para voce? 

2) Alguma vez voce pensou em 

guardar o santo sabado de jesus? 

Quando a pessoa responder afirma

tivamente, aquele que a visita deve di

zer: "Muito bern. Nao protele sua deci

sao. Oremos." Entao, fa~am uma ora

~ao de gratidao pela decisao e pe~am 

que Deus a jude aquela pessoa a obede

cer-Lhe imediatamente. A experiencia 

me tern ensinado a eficiencia extraor

dinaria desse metodo simples. 

Caso sentir que a pessoa deseja vir 

para a igreja, o instrutor deve ler 

lsafas 58:13 e 14; e convida-la para es

tar na igreja no pr6ximo sabado, nao 

dando a impressao de que isso sera 

para sempre. Pode pedir para a pessoa 

ten tar estar com Deus no sabado, pelo 

menos uma vez. 

0 instrutor pode concluir pergun

tando: "lsto e muito diffcil para voc~?" 

Caso a pessoa hesite, acrescentar: "Cla

ro que nao. Voc~ ama o Senhor e dese

ja segu i-Lo". Entao, proferir uma ora

~ao para selar a decisao. Depois do cui

to do sabado em questao, assegurar a 

tomada de decisao de que a pessoa vol

tara no sabado seguinte. e 

Kembleton 5. wiggins era evangeltsta no Divis:iJo" 
lnteramericona quando escreveu este orligo (Ex· 
trofdo de Elder's Digest, ju/ho - set em bra-de 20~ 



DE MULHER PARA MULHER 

Sonia Santos 

Seu son ho pode 
virar realidade 

Dire/om da AFAM do 
Associociio Sui-Poroooense 

Alternativas do Ministerio da Mulher para a esposa do anciilo 

T
odas n6s sonhamos___ Sao sonhos para nossa vida 

pessoa l. sonhos para nossos ri lhos, nosso conju

ge, nossos amigos, vizinhos, parentes. conheci

dos. trabalho, estudos etc. 

Como esposa de anciao, qual eo seu maior sonho? E 

ver sua igreja reavivada, participando ativamente na 

adora<;ao e testemunhando de Cristo? Uma igreja unida? 

Ever pessoas por quem voce tem orado e que estao es

tudando a Bfblia, se entregando a Cristo? Seu sonho ever 

sua igreja trabalhando na sear a do Mestre? Ever aqueles 

que estao afastados voltando para a casa do Pai? E assis

tir ao batismo de pessoas rea l mente convertidas? 

Seus sonhos podem tornar-se rea lidade! 

0 Min isterio da Mulher tem uma proposta que se 

encaixa perfeitamente em seus sonhos! A medida que 

esse departamento se estrutura e ganha corpo, os resu l

tados tem sido eviden tes e tangfveis. Verdadeiros mila

gres estao acontecendo em todo o mundo! 

Imagine o quanta as mulheres de sua igreja, un idas 

e motivadas, podem realizar tornando os sonhos uma 

feliz realidade' 

Uma igreja reavivada e unida! Todo cristao conhece 

o va lor da orac;ao. Muitos tem se valido desse meio efi 

caz para falar a Deus sobre seus pianos, apresentar-Lhe 

suas necessidades e para expressa r gratidao. Mas a ora

c;ao e muito mais do que o unico meio de elevar aos 

Ceus nossas petic;oes. Ela nos a proxima de Deus. Abre a 

mente para compreendermos a vontade eo ca rater de 

Deus. Abre o corac;ao nao apenas para derramarmos 

nossas angustias, ansiedades e problemas, mas tam

bem para percebermos e aceitarmos a vontade de 

Deus. Assim. esvaziados de n6s mesmos. nos tornamos 

mais receptivos as coisas espirituais e uma atmosfera 

celestia l nos envolve e podemos contemplar a Deus. E 

pelo contemplar que somas transformados a Sua ima

gem e semelhanc;a. 

Portanto, se quisermos uma igreja reavivada, esse 

reavivamento precisa comec;a r de dentro para fora. e 

isso s6 acontece quando nos aliamos a Deus. 

0 Ministerio da Mulher tem como proposta a for

mac;ao de grupos efetivos de orac;ao que se disponham 

a orar principalmente pelos conjuges que nao pa rti

lham a fe, pelos filhos, pelos interessados. doentes e 

idosos, pelos fracos na fee pelos que deixaram o con

vfvio da igreja. Ha ainda grupos de orac;ao intercess6ria 

em favor dos pregadores e evangelistas. 

Num ambiente assim nao ha Iugar para dissensoes 

ou desentendimentos. Somente num ambiente assim o 

sonho de uniao tambem pode se tornar rea lidade! 

"A orac;ao de um justo e poderosa e eficai' (Tiago 5:16). 

Almas se entregando a Cristo! Uma igreja receptiva. 

atenciosa e preocupada com as necessidades das pessoas 

atrai aqueles que estao em busca de relacionamentos e/ou 

experimentam os mais diversos tipos de necessidades. 

Enquanto algumas igrejas investem na soluc;ao mila

grosa de va riados ti pos de problemas: desemprego, 

doenc;a ou dificuldade nos relacionamentos, oferecem 

ainda em seu "cardapio" a riqueza e a prosperidade. 

Pessoas buscam as igrejas para receber apoio em seu so

frimento como meio de obter a purificac;ao e a salvac;ao. 

Enquanto pessoas se fil iam a grupos que promovem e 

mantem extenso e ativo servic;o social com vistas a ob

ter meritos para a salvac;ao. Iemos o verdadeiro motivo 

para atrair as pessoas - Cristo, e Este cruci fi cado, para a 

salvac;ao de todo o que ere! 

E. se apresentamos Cristo, devemos representa-Lo 

de maneira pratica e visfvel atraves de gestos amaveis, 

palavras bondosas e ambiente acolhedor. 
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0 Ministerio da Mulher se propoe a promover a re

cep~ao em sua igreja. Uma recep~ao que vai muito 

alem da boa atua~ao dos recepcion istas. Urn projeto 

em que se faz necessario que toda a igreja se envolva 

dando a devida aten~ao a cada visitante, tratando-o 

como mesmo interesse que dedicamos as pessoas com 

quem estudamos a Bfblia. 

Alem disso, o trabalho da equipe de recep~ao nao 

termina na porta da igreja. Faz-se necessaria que seja 

atendida a necessidade do visitante, motivo pelo qual 

ele procurou a igreja. Durante a semana, ele deve rece

ber um ca rtao, urn convite, uma ora~ao, urn telefone

ma amigavel , uma telemensagem etc. 

Num ambiente assim, o interesse despertado para 

as coisas espiritua is podera levar as almas sinceras a 

sentir o desejo de se tornarem membros ativos dessa 

comunidade verdadeiramente crista. 

"Era um o cora~ao e a alma ... todas as coisas lhes 

eram comuns ... Enquanto isso, acrescentava-lhes o Se

nhor, dia a dia, os que iam sendo salvos" (Atos 4:32; 2:47). 

A lgreja trabalhando na seara! Quale a porcentagem 

de irmaos verdadeiramente envolvidos na missao em 

sua igreja? E se existissem cern onde hoje ha apenas urn? 

0 que motiva as pessoas a testemunharem de Cris

to? Sofrimentos, perdas, desastres pessoais ou coleti

vos? Problemas financeiros? Sea resposta for afirmati

va, os motivos que os movem sao egofstas e mesqui

nhos. 0 que deveria mover as pessoas a falarem de 

Cristo e o amor. "0 amor de Cristo nos constrange" (II 

Cor. 5:14). Amor a Deus que "amou o mundo de tal ma

neira que deu Seu Filho Unigenito" (Joao 3:16). 0 amor 

ao proximo, "nao amemos de pa lavra, nem de lingua, 

de fato e de verdade." (I Joao 3:18). Eo amor a nos mes

mos, pois se amamos ao nosso proximo como a nos 

mesrnos (ver Mar. 12:33), entao devernos desejar a sal

va~ao de outros tanto quanto ansiarnos a nossa. 

0 Ministerio da Mulher prornove o rninisterio pes

soal, ern que cada urn trabalha segundo seu dorn. Nao 

importa see num pequeno grupo, rninistrando estudos 

bfblicos, dirigindo a classe bfblica. distribuindo folhetos 

ou visitando sistematicamente hospita is, asilos. presi

dios e orfanatos. 

Uma igreja receptiva e ca lorosa preocupa-se em in

tegrar cada membro a comunidade, alem de apoiar, in

centivar e orientar seus novos converses, bern como 

CRfTICA ! 
aqueles que um dia safram de seu meio. E esse traba

lho, nos Ministerios da Mulher, e promovido pelo mi

nisterio da conserva~ao. 

Assistir ao batismo de almas verdadeiramente con

vertidas! A razao para a existencia da igreja eo cumpri

rnento da rn issao deixada por Cristo de "ir e pregar ... 

batizando" {Mat. 28:18-20). 

Por isso, levar pessoas ao batismo e tanto a princi

pa l responsabilidade como tarnbem o maior privilegio 

de cada membro da igreja. E, aqui, tambem o Ministe

rio da Mulher pode contribuir dirigindo series evange

lfsticas em sal5es, escolas, centros comunitarios, gara

gens e ate mesmo na igreja, em dias e horarios ociosos. 

Portanto, se esses sao seus sonhos, bem como os so

nhos de seu esposo e dernais lfderes de sua igreja, al ie

se ao Ministerio da Mulher. Ajude a viabil izar cada um 

de seus projetos, e seu sonho podera se tornar real! 

Quando seus sonhos se tornarem 

rea lidade, o sonho de Cristo 

tambern se concretiza ra, 

urna vez que o 

dEle e o de 

para buscar 

filhos para 



EVANGELISMO 
INTEGRA DO 

• Ora~ao lntercess6ria 

• Duplas Missionarias 

• Pequenos Grupos 

• Pre g ado res Vo I u n t a rio s - Evan g e I ism o P t1 tJttc o 

• Classes Bfblicas 

EVANGELISMO JOVEM 

JULHO - Semeadura :-
' ) 

• Semana de Ora<;ao JA 
J 

·A Voz da Juventude L 

(Durante 8 domingos, comec;ando 

ap6s a semana de orac;ao jovem .) 

SETEMBRO - Colheita 

• Batismo da Primavera 


