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stamos chegando ao final de mais um ano- 2005

E
ja

e quase passado e hist6ria. A igreja neste ano,

guia seus passos. Essa mao pertence a Deus, e ela deve
sempre conduzi-lo em dire\ao

aSua vontade.

com a ben~ao de Deus. participa~ao dos membros e lfderes das igrejas, experimen tou grandes con-

parar o que estou escrevendo e usar o apontador. lsso

quistas em diferentes areas de atividades. Agora, esta-

faz com que o lapis sofra um pouco. mas no final. ele

mos no momento de nomear os novos oficiais para o

esta mais afiado. Portanto. saiba suportar algumas do-

proximo ano eclesiastico. Certamente, um espfrito de

res, porque elas o farao ser uma pessoa melhor.

invade o cora~ao

Terceira qualidade: o lapis sempre permite que use-

de todos. Contudo, enquanto Cristo nao voltar para

mos uma borracha para apagar aqui lo que estava erra-

buscar Sua lgreja. precisamos levar avante a tarefa que

do. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos nao

Ele nos deixou.

necessariamente algo mau. mas algo importante para

gratidao e sentimento de

Em

rela~ao

ce l e bra~ao

Segundo qualidade: de vez em quando eu preciso

aos lfderes que saem ou que serao no-

meados. seria muito im portante estarmos conscientes de

e

nos !flanter no caminho da justi\a.
Quarto qua/idade: o que rea lmente importa, no la-

e a madeira ou sua forma exterior. mas o gra-

que tudo aquilo que fazemos para a igreja, nomeados

pis, nao

por uma comissao ou nao. estamos fazendo para Deus.

fite que esta dentro. Portanto. sempre cuide daquilo

Recentemente, li uma pequena hist6ria. da qual

que acontece dentro de voce.

podemos tirar algumas li~oes para aqueles que lideram

Fino/mente, a quinta qualidade do lapis: ele sempre

a igreja. Um menino olhava a av6 escrevendo uma car-

deixa uma marca. De igual modo, sa iba que tudo que

ta . A certa altura. ele perguntou :

voce fizer na vida ira deixar tra~os, por isso procure ser

-Voce esta escrevendo uma hist6ria que aconteceu
conosco? E. por acaso. e uma hist6ria sobre mim?
- Estou escrevendo sobre voce.

everdade -

consciente de cada a\aO.
Ellen White tambem enfatiza: "Os que sao designados

respon-

para guardar os interesses da igreja devem ser cuidadosos

deu a av6.- Entretanto. mais importante do que as pa-

em dar o exemplo devido, nao dando ocasiao a invejas, ciu-

lavras,

e o lapis que estou

usando. Gostaria que voce

fosse como ele, quando crescesse.

0 menino olhou para o lapis, intrigado, e nao viu
nada de especial.
- Mas ele

e igual a todos os lapis que vi em minha

vida!

mes ou suspeitas. manifestando sempre aquele mesmo es·
pfrito de amor, respeito e cortesia que desejam incentivar
em seus irmaos." - Testemunhos Seletos. vol. 3, pag. 82.
jesus era aquilo que ensinava . Foi isso que tornou Seus ensinos tao eficazes. Os anciaos da igreja
devem ser o que querem que os outros sejam, crer

- Tudo depende do modo como voce ol ha as coisas

no que esperam qu e seus membros creia m, e amar

- respondeu a av6. - Ha cinco qualidades nele que, se

a Cristo da forma que deseja m que eles amem. Os

voce conseguir mante-las. sera sempre uma pessoa em

anciaos devem ser capazes de dizer como Paulo:

paz com o mundo.

"Sede meus imitadores. como tambem eu sou de

Primeira qualidade: voce pode fazer grandes coisas.

mas nunca deve esquecer de que existe uma mao que
_ _ _ _ _ __ __ _ _ _ __ ____, Revista do Anciao

Cristo" (I Cor. 11:1 ).
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avia um fariseu que nao se relacio nava bem com ninguem, a comec;ar com Deus. Nas ora<;:oes, fa -

H

zia com pa ra<;:oes e dizia que nao era semelhante aos dema is seres humanos, deixa ndo a entender

que somente ele agia de maneira correta .

Na mesma narrativa, jesus fa la de um funcionario publico corrupto que estava arrependido do que vinha pra-

ticando. Hum ildemente, ele se aproximou de Deus, confessou seu pecado e saiu justificado.
Ser submisso a Deus eo primeiro passo para qualquer cristao se relacionar com seus irmaos de forma apreciada.
Aspereza, intransigencia e impaciencia sao sinais de que nao tem crescido espiritualmente.
0 lfder que e cortes nao tenta ser a unica voz da igreja que sabe o que e certo. Ao liderar, descentraliza o poder. Nas reunioes, nao

e autoritario e mandao. Ele acredita que o Se-

((Nao caluniem a

nhor atua por meio de todos os membros das comissoes.
A presen<;:a do lfder deve causar bem-estar entre OS liderados e a pr6pria famflia e seu
principal campo de prova. Vejamos: e intolerante como conjugt:: e os filhos? Deprecia e faz

ninguem, Sejam

e motivo de alegria ou afli<;:ao?
pacfjiCOS, amaveis."
A igreja necessita de anciaos corteses e com expressees amaveis. Se voce e rude, crftico e in-

pi lherias quando alguem erra? Sua presen<;:a em casa

transigente, experimente parar com essa hist6ria de se considerar superior aos outrose de que nao

Tito 3:2, NV/

erra. lsso prejudica sua influencia e lideran<;:a.
Na parabola , jesus tambem nao aprova a vida dissoluta do publicano. A coisa boa vista
nele ocorreu na hora de orar, no templo. Publica mente, demonstrou arrependimento e vergonha por estar vivendo daquele jeito, de modo que orou com sinceridade e contricao.
Faz bem ao cristao, de vez em quando, reler a parabola do fariseu e publica no (Luc. 18:9-14) e observar como
eles oraram.
0 fato de alguns lfderes, tecnicamente competentes, tirarem nota baixa no quesito relacionamento tem causado muita
tristeza para a igreja e para eles mesmos. Se voce tem tido essa dificuldade, procure reconsiderar sua comunhao com Deus.
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CARLOS ALBERTO HEIN

Esti lo

de vida
•

•

Pastor carlos e argentino e ad-

a saude dos adventistas e dos nao-adven-

Quais as principais causas de morte no

ventista de quarta gera~ao.

Eca-

tistas daquela cidade. Lamentavelmente. o

mundo?

sado com Graciela e tem tres fi-

estudo nao pede ser feito. Verificou-se que.
embora hotwesse sete igrejd!> ddventistas,

ra~ao,

no Amazo-

apenas tres membros adventistas seguiam

diabetes. Um

nas, entre os anos de 1980-1984, e desde

estilo de vida diferente do restante da po-

sadas por doencas ca rdiovasculares.

1999, dirige a Missao Argentina do No-

pula~ao.

lsso me doeu muito e pensei em

Cada ano, em torno de dez milhoes de

roeste. No ano passado, concluiu douto-

fazer alguma coisa para que minha igreja

pessoas, no mundo, desenvolvem al-

rado em teologia pastoral, defendendo

pudesse obter melhor estilo de vida.

gum tipo de cancer, entre as quais, apro-

0

lhos: Nancy, Billy e [rwin. Trabalhou
como

lancheiro-mission~rio

como tese o tema "Estilo de Vida dos Adventistas". Esobre isso que ele conversa
com os leitores da Revista do Anciiio.

Em primeiro Iugar as doen~as do coseguidas pelo cancer, obesidade e
ter~o

das mortes sao cau-

ximadamente, seis mi lhoes morrem.
Qual sua

defini~iio

de estilo de vida?

Pa ra o ano 2020 sao previstos quinze

Estilo de vida eo conjunto de habitos

milhoes de novos casos de cancer. Des-

que um indivfduo coloca em pratica no

de 1980, o numero de adu ltos obesos

seu cotidiano, de tal maneira que pode-

tem dobrado. Hoje, dezoito milhOes de

o estilo de vida dos adventistas?

rao ser motivos para a conservacao da

america nos sofrem de diabetes.

Carlos: Tive o privilegjo de trabalhar,
ao lado de Graciela, como missionario
nas lanchas da Assistencia Social Ad-

saude ou para a causa de enfermidades.

ventista no Amazonas. Ali , com preendi

lgreja Adventista?

Anciao: 0 que o levou a escrever sabre

Quais as principais causas dessas
Qual

e o estilo de vida

indicado pe/a

que deverfamos ensinar aos ribeirinhos

Desde o seculo 19, os adventistas -

como obter melhor qualidade de vida.

incentivados por Ellen White - tem

Anos mais tarde, ao trabalhar como
pastor na cidade de

Ro~ rio,

como

ori e nta~ao

os oito remed ios na-

Argentina,

turais: ar puro, luz solar, absti nencia,

acompanhei dois medicos pesquisadores

descanso, exercicio fisico, regime ali-

da Universidade Nacional de Rosario que

mentar conveniente, agua e confian~a

decidiram fazer estudo comparativo entre

no poder divino.

doen(as?
Predisposi~ao

genetica, idade, raca e

hist6rico familiar. Essas causas sao refor~adas

pelo estilo de vida, particularmen-

te pela inatividade ffsica, sedentarismo,
dieta pobre, sobrepeso, fumo e ~lcoo l.
0 que fazer para prevenir esses males?

Modificar o esti lo de vida.

Os adventistas praticam este estilo de
vida saudavel?

Fale dos beneficios do ar puro.

vosas. Por outro lado, a luz do Sol aIivia a

A oxigena~o correta ajuda a memo-

No ano 2000, o Dr. Handysides. di-

ria, aumenta a agilidade mental e a ca-

retor do Departamento de Saude da As-

pacidade de se trabalhar de forma mais

socia~ao

Geral promoveu urn estudo

produtiva. lnflui ate na disposi~ao sexual.

a

0 sangue rico em oxigenio e perfei-

com 3.500 adventistas que assistiam
assembleia da

Associa~ao

dor nas articula~oes 6sseas inflamadas.

0 que adw do

temperan~a?

A verdadeira

temperan~a

nos ensi-

na a nao participar de tudo o que e da-

Geral em To-

tamente purificado leva saude a qual-

noso, e a consumir com equilibria o

ronto, Canada, entre os quais 15% eram

quer parte do corpo que esteja em pro-

que e saudavel.

da America do Sui. Ao analisar os resu l-

cesso infeccioso. Durante a digestao ha

tados, o Dr. Handysides mencionou

diferentes rea~oes quimicas que produ-

que os membros da igreja nao estao

zem venenos como o fenol, a ureia, ga-

A reposi~ao das energias fisicas e psi-

pratica ndo exercicios fisicos adeq uados

ses e outras toxinas. Havendo oxigenio

quicas gastas durante urn dia de ativida-

presente, essas substancias que ca usam

des s6 pode ser a l ca n ~ada mediante ore-

enfermidades nao se formam.

pouso do sono. Nao existe droga nem

0 Sol pode influenciar nosso estado de
iinimo?

desconexao da consciencia com o meio

Ele melhora o estado de animo e pro-

sas recuperam sua capacidade funcional

nem estao comendo

propor~o es

sufi-

cientes de frutas e verduras. Ele con-

procedimento que possa substituir essa

cluiu que os "adventistas devem praticar mais aquila que pregam".

Fa/e sobre a expedativa de vida dos adventistas em rela~iio aos niio-adventistas?

De sua opiniiio sobre o repouso.

sensa~o

exterior, durante a qual as celulas nervo-

de bem-estar. Pessoas que

e devolvem o vigor fisico e psiquico ao in-

De 1945 a julho de 1994 foram fei-

sofrem depres50es agudas e cronicas de-

dividuo. 0 organismo tern sido desenha-

tos 236 estudos e pesquisas cientificas

vern aproveitar toda oportunidade de

do de tal modo que nao pode funcionar

relacionadas com o estilo de vida dos

que dispoem para ficar ao sol. Psicologi-

sem periodos adequados de repouso.

adventistas do setimo dia em paises

camente, a luz solar fortalece o carate~. ao

Para manter urn nivel 6timo de saude, e

como os Estados Unidos, canada, Polo-

estimular a produ~ao de endorfinas, que

necessario equilibrar a atividade com o

nia, Holanda, Noruega e Espanha. A ex-

causa sensa(ao de bem-estar e relaxa-

descanso. Somente desse modo se pode

pectativa de vida tern sido sempre

mento neuromuscular. Tem-se compro-

restaurar o corpo e a mente.

maior en tre os adven tistas do que en-

vado que na epoca do inverno, quando se

tre os nao-adventistas. Observe as si-

ha dias inteiros sem aparccer o Sol, au-

nia, a gripe ou o resfriado comum res-

gui ntes figuras:

menta a frequencia das depressoes ner-

pondem favoravelmente ao repouso. 0

duz

l nfec~oes

agudas como a pneumo-

descanso reanima as defesas do corpo
longevldade
das mulheres adventistas
em compara~ao com as nao-adventistas
82

longevidade
dos homens adventistas
em compara~ao com os nao-adventistas

eo perm ite dominar as infeccoes. Tambern ajuda a curar feridas ou traumas,
como fraturas e deslocamentos.

82

80

0 exercicio fisico
pensavel?

78

76
74

e rea/mente

0 corpo humano

72

e uma

indis-

maquina

desenhada para o movimento. Ao con-

70
68

trario do que ocorre com qualquer apa-

66

relho construido pelo homem, no orga-

64

nismo humano a inatividade produz
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Adventistas

maior desgaste que o exercicio. Estudos
mostram que a inatividade exerce risco
maior de mortalidade que algumas das
doen(as am plamente tem idas, como a

para toda a vida. incluindo uma receita
para a saude fisica. Estudos de validade
cientffi ca confirmam que e uma boa
pratica a ora~ao e a fe em Deus para a
recupera~ao

mais rapida dos enfermos.

Conforme estudo feito pe/o senhor,
como descreveria o estilo de vida dos
adventistas?
Diria que 23% tern estilo de vida sau-

davel, conforme as propostas da igreja;
52 % tern estilo de vida pouco saudavel;
e 25% tern urn estilo nada saudavel.
Quais siio os aspectos que mais o preo-

Os tres filhos entre o casal de missionarios

cuparam ao estudar o tema?

e

diabetes, doen~as do cora~ao e o habito de fumar. Uma pessoa de peso nor-

Rea/mente importante consumir agua?

Basicamente, duas coisas: a primeira, o

Todas as rea~oes quimicas e eletricas

mito de que temperan~ e nao comer car-

ma l que nao faz exercfcio tern a mesma

do organismo se produzem em urn meio

ne, ignorando o valor do uso equilibrado

possibilidade de expectativa de vida

liquido. Cada vez que se ingere alguma

dos oito remedios naturais; e a segunda,

que urn gordo que faz exercicios.

coisa, levanta-se uma

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

tambem considero uma

ca ixa, esfrega-se as costas, agita-se uma raque-

aNflo apenas

t possfvel mudar os htibitos a/imentares?

causa, e se falar tao pouco
sobre o estilo de vida ad-

te de tenis ou se escreve
uma carta, usa-se agua.

devemos ensinar

ventista. Entre os entrevista-

A agua torna mais
flexiveis OS musculos, OS

doutrinaSaO pOVO,

tendoes, as cartilagens e
OS OSSOS. Ademais, a agua

como tambem

comoagentedelimpeza,
faz mais do que lavar o

ajuda-/o a obter
mefhOf quafidade

bras e ca raderizada pelo consumo re-

SUOr e a transpira~aO da
pele; estimula a circula-

gular de vegetais, frutas e cereais.

~ao. que por sua vez cia-

de vida."

A

alimenta~ao

e urn

processo vo-

luntario e consciente, portanto. educavel. Depende de uma decisao livre do
indivfduo. A

mudan~a

nos habitos ali-

mentares, para outros mais sadios, exige uma profunda convic~ao.
A dieta ideal recomendada pela
maioria das

organiza~oes

em prol da

saude e baixa em ca lorias, alta em fi-

Quais os princfpios do

alimenta~iio

Sao simples: regularidade nas refeiuso de alimenlos integrais, evitar
alimenta~ao

quanta a quantidade, qualidade, equilibria e a dequa~ao. Evitar uso da carne
e excesso de

a~ucar.

vos e pouca comida

Desjejuns nutriti-

a noite.

mo urn sermao por ano sobresaude, equase nao existe divulga~o ou motiva~o
em sua igreja para se seguir
OS princfpios do estilo de
vida saudavel.

rei a o cerebro; ajuda a ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ Por que o senhor acredita
digestao e faz OS gl6bulos brancos circu- que este tema tiiO importante?

e

Se os adventistas viverem o estilo

micr6bios, aumentando dessa maneira a

de vida proposto por Deus, sera dobra-

resistencia contra enfermidades.

da a eficiencia dos pastores e centuplicada a obra dos leigos. Como conse-

calorias vazias, frituras e gorduras.
Cumprir as leis da boa

da, 470Al expressaram que
os lideres pregam no maxi-

larem como meios de defesa contra os

saudavel?
~oes.

dos na pesquisa menciona-

Como a confian~a no poder divino traz

qOencia , a obra para este tempo se

efeitos terapeuticos?

concluira ma is rapidamente. Por isso,

confian~a

em Deus prove algo

nao apenas devemos ensina r doutrinas

mais que o mero fundamento de uma

ao povo, como tambem ajuda-lo a ob-

filosofia. Chega a ser uma estrutura

ter melhor qualidade de vida.
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Dividir responsabilidades ea sa fda para lfderes sobrecarregados
p6s apresentar um semina rio so-

de responsabilidade aos membros de sua

bre os deveres e responsabilidades

igrejaT Ea resposta foi: "Creio que esse e

do anciao de igreja, uma pessoa

o meu grande problema ...".

A

se acercou de mime fez a seguinte declara~ao:

"Estou cansado de ser anciao. Ha

DEFINI(AO DE DELEGAR

Delegar significa transferir uma
parte da autoridade e da responsabi li-

lnfelizmente, em muitas igrejas, ha

dade de uma pessoa para outra. Quan-

membros que centralizam quase tudo em

do isso ocorre, certamente havera mais

orienta~o

participa~ao

muito trabalho para fazer em minha igre-

si mesmos, tanto por falta de

e envolvimento dos mem-

ja ... Eu me sinto como se estivesse traba-

como por nao saberem liderar. Outros po-

bros nas diferentes atividades da igreja.

lhando sozinho e estou cansado disso."

dem cometer esse mesmo erro pela equi-

Eles se sentirao mais valorizados e feli-

Perguntei-lhe, entao: "Quantos membros

vocada ideia de que ao delegarem respon-

zes. 0 pastor ou o anciao nao sera um

tem sua igreja?" Ao que ele me respon-

sabilidades poderao perder sua autorida-

chefe, mas um lfder.

deu: "Por volta de uns 300 membros." A

de ou controle sobre a situa~ao.

seguir, comentei com esse anciao: '"Real-

Uma pessoa pode exercer uma fun~o
lideran~

Em fxodo 18:13-26, encontramos um
bom exemplo de delega~o. A hist6ria se

mente, liderar uma igreja grande assim, e

ou cargo de

na igreja, mas nao

passa durante a caminhada do povo de

sozinho, deve ser algo estressante, mas, o

sera um verdadeiro lfder se nao estiver dis-

Israel para Canaa, sob a lideran~ de Moi-

irmao ja tentou delegar urn pouco mais

pasta a delegar autoridade a outros.

ses, que se assemelha a muitos lfderes
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muitas atividades na igreja, certamente se

cristaos dos nossos dias. Sendo um ho-

indica que as pessoas que Moises esco-

lideran~a

lheu tin ham grande experiencia ern lide-

sentira esgotado e nao fara corretamente

sobre o povo. Todavia, faltavam-lhe as

ran~a.

Significa que ele escolheu pessoas

o que precisa ser feito. Alem disso, faltara

habilidades administrativas necessarias

honestas e de boa

reputa~o.

tempo necessaria para outras tarefas e

mem espiritual, exercia forte

para cumprir a tarefa que Deus lhe con-

Parte do processo de delegar respon-

coisas essenciais como a devo~o pessoal

tiara. Qual era o seu grande problema?

sabilidades para outras pessoas inclui

Conhecemos bern a hist6ria. Ele centrali-

compartilhar a devida

jetro

e a devida aten~o a farnflia.
Delegar valoriza as pessoas. Quando

zava todo o trabalho em si mesmo.

disse a Moises: "Ensina-lhes os estatutos

delegamos uma responsabilidade a al-

e

e as leis e faze-lhes saber o caminho em

guem, estamos dizendo: "Eu confio em

born o que fazes" (verso 17). Observemos

que devem andar e a obra que devem

voce e no potencial que voce possui." As

Jetro, seu sogro, comentou: ''Nao

orienta~ao.

o que jetro disse em seguida: "Sem duvi-

fazer" (verso 20). Quando delegamos au-

pessoas que recebem a incumbencia

. da, desfaleceras, tanto tu como este

toridade e responsabilidade, assumimos

sentir-se-ao mais va lorizadas e felizes.

povo que esta contigo; pois isto e pesado

o compromisso do treinamento. Jsso faz

demais para ti; tu s6 nao o podes fazer"

parte da forrna~ao de novos lfderes. Moi-

Delegar aumenta a

motiva~iio

eo

comprometimento dos membros com a

(verso 18). Aqui jetro mostra o que aeon-

ses reconheceu e admitiu que estava

igreja. Os membros sao beneficiados

Ieee quando um lider consagrado da

com um problema e decidiu mudar.

espiritualmente ao exercerem as atividades que lhes sao delegadas e estarao

igreja deixa de delegar a outros o poder
de decisao e nao descentraliza a autoridade. Tanto o lider como os outros acabam ficando esgotados e frustrados.

Haalguns anos. venho observando a
repeti~ao

mais comprometidos com o programa

VANTAGENS DO DELEGAR

Muitas sao as vantagens da prcltica

da igreja. lsso contribuira tambem

de se delegar responsabilidades e poder

para o aumento da freqOencia desses

para outras pessoas. Algumas delas sao:

membros aos cultos regulares.
Todo lfder de igreja deveria empe-

dessa mesma cena em algumas

De/egar foci/ita o trabalho do pastor

igrejas. Uderes esgotados e liderados de-

ou anciiio. Assim como Moises, muitos

nhar-se em delegar mais. Ele precisa ter

sapontados- exatamente por nao haver

lideres cristaos da atualidade estao se

em mente os beneffcios que isso produz

uma consciencia da necessidade e pratica

desgastando excessivamente ao enfren-

e que se ele se recusar a aprender a de-

do delegar. jetro, porem, aconselhou Moi-

tarern sozinhos todos os desafios e pro-

legar com eficacia, nao estara exercendo

a administra~ao

blemas inerentes

uma igreja. Delegar liberta o lfder dessa

encontramos um exemplo de delega~ao

confian~a :

opressao, dando-lhe energia e tempo

que Deus nos da: "Quando contemplo os

"Procura dentre o povo hom ens capazes...

para fazer o que lhe corresponde, da

Teus ceus, obra dos Teus dedos, e a Lua

para que julguem este povo em todo

forma mais adequada e eficiente.

e as estrelas que estabeleceste, que e o

legando-as a indivfduos de

de

a verdadeira

lideran~a.

ses a dividir com outros a responsabilidade e o poder de tomada de decisoes, de-

No Salmo 8:3-6,

tempo. Toda causa grave trarao a ti, mas

Delegar aumenta a produtividade.

homem, que dele Te lembres? E o filho

toda causa pequena eles mesmos julga-

Quanto mais gente envolvida, maiores

do homem, que o visites? Fizeste-o, no

rao; sera assim mais facil para ti, e eles le-

serao os resultados eo lfder se lorna rna is

entanto, por urn pouco, menor do que

varao a carga contigo" (versos 21 e 22).

eficaz. Certamente as necessidades da

Deus e de gl6ria e de honras o coroaste.

igreja tambem serao melhor atendidas.

Deste-lhe domfnio sobre as obras da Tua

Pode ser que em alguma igreja nao
haja pessoas experientes para receberern

Delegar capacita outros para a lideran~a.

mao e sob seus pes tudo Ihe puseste."

A melhor maneira de preparar

Esse eo exemplo que todo lfder cris-

a iniciativa do delegar. Entretanto, nao

futuros lfderes e recrutando pessoas e

tao deveria segu ir. Que grande demons-

podemos esquecer que aqueles a quem

delegando-lhes tarefas simples para

tra~ao

Moises delegou autoridade tarnbem nao

desempenhar. Assim, estaremos dando

Deus se dispos a nos entregar a admi-

possufam experiencia. Nunca haviam

a elas a oportunidade de desenvolve-

nistrac;ao daquilo que criou com tanta

tais responsabilidades e isso desestimule

exercido aquela

fun~o.

Tijolos eram a

rern a sua capacidade de

l ideran~a.

unica coisa que sabiam fazer. Portanto,

De/egar diminui o estresse eaumenta o

nessa passagem, a palavra capazes nao

tempo. Um lfder que se sobrecarrega com
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Nao b

Possui
urna vida
de ha1monia
espiritual.

Esta
comp1·ometido
com Deus,
a familia
e a ig'reja.

o quefaz tem

Preocupa-se
em identificat·
e satisfazeT
as legitimas
necessidades
dos Lide1·ados.

um p'rop6sito,
um significado.

USca
.
t'l1'n
L(,r bene'>~;~
.
uzczos
Pessoais
dos me'l-V>b
. " " '~''Os
da ttgreJ'a_.

Faz
difeTenQa
na vida dos
outros.

e expressa isso
par meio de
a96es de respeito.

Ebom
ouvinte.

Ter·a um alvo
bem definido,
um objetivo,
uma tnissao.

E hu ntilde,
sem pretensao,
arrogancia ou
orgulho.

E autentico

'

t1-anspa1~ente.

Costa
das pessoas.

Dd aten(xio,
.aprecia'
zncentiva.

Nao disc1·hnina
ninguem pela
aparencia, cor,
lugar de migem,
1·eligido, cultu1·a
ou nivel social.

Est~

E honesto,
confid,vel.

a sempre
empenhado
em crescer
espi1"ituatmente.

Dedica-se ao
e1·escimento e
apeTfeiQoamento
flc~~D~~...J~ dos lideTados.

Nao se apega
a resquicios de
ressentimentos.

Gosta
de serviT. 0

PREGAQAD

Sobre o vestuar·
do pregador
ebates a respeito da musica ou do estilo do culto,

D

agita~ao

do que
luz quanto as opinioes estereotipadas- "todos os

normalmente, produzem mais

demais devem se parecer comigo" - o que leva muitos a
ju lgarem severamente quem quer que seja diferente.
Por reconhecer a ampla diversidade de vestuario
em torno do mundo e a impossibi lidade de advogar,
muito menos obrigar, urn estilo de vestuario como o
"apropriado", aq ui vao alguns parametros orientadores, os quais espero sejam recebidos com apreciac;ao:
1. APROPRIADO AO CHAMADO. Ao Iongo da hist6ria

l

de Israel, Deus determinou urn vestuario distinto para

Esses irmaos nao conseguiam ver alternativas. Em-

os lfderes espirituais, de modo que a pergunta ainda

bora houvessem sido generosos para comigo ao nao me

hoje deveria ser: "Como meu vestuario e decoro revela

repreenderem por usar cam isa de mangas curtas, seu

o chamado do Espfrito Santo?"

riso desconfortavel quando lhes mencionei "meu verso

2. APROPRIADO AS EXPECTATIVAS. Sem determinar

favori to" para a vestimenta do clero em regioes tropicais

urn estilo como a unica op~ao, parece apropriado que os

(" ... nao se cingirao a ponto de lhes vir suor", Ezequiel

lfderes espirituais se vistam e se conduzam de forma a

44 :18), demonstrou a seriedade de sua compreensao.

nao trazer escandalo ao evangelho quer aos olhos da co-

4. APROPRIADO AO AMBIENTE. 0 senso comum pode

mun idade reunida para prestar culto ou da sociedade

ditar a necessidade de urn traje forma l para o pulpito de

em geral. Os jovens e seus familiares sao mais tolerantes

uma igreja ou mesmo uma pequena congregac;ao, onde

com o vestuario informal do que os idosos ou aq ueles

o pregador trajar-se com urn terno seria "correto" para o

que associam o vestuario tradicional e classico com a

local. Mas, em urn evento ao ar livre, o traje informa l

moralidade. No entanto, parece-me que o traje conser-

(sem pa let6 e gravata) pode ser considerado adequado.

vador ra ramente e impr6prio para homens ou mulheres.

5. APROPRIADO AO EVENTO. Considera ndo o tipo

3. APROPRIADO A CULTURA. Certa vez, estando em

de reun iao, e esperado que os anciaos e pastores esco-

uma regiao muito quente, observei que os membros

lham urn traje escuro e solene. Exemplos: rea lizac;ao de

poderiam ter considerado as cond ic;oes climaticas antes

cerimon ias funebres ou Santa Ceia .

de se vestirem com o terno completo - camisa, palet6

Por fim, nao devemos esquecer que nossa postura,

e gravata. Eles me explicaram as expectativas cu lturais,

decoro e comportamento falam mais alto do que nos-

como tambem a preservac;ao de sua imagem como lf-

~t~e.

0

deres da igreja, o que req ueria traje forma l, a despeito
do calor e de se encontrarem em um reti ro.

(Adaptado do Elder's D1gest, JOn·mar de 2005.
artigo de james Cress, secretario ministerial do Associacoo Gera/)
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INFORMATICA & PREGAc;;Ao
Conteudo com Qualidade
A internet se destaca pela variedade, agilidade e da direita, sao destacadas as ultimas atualiza~oes do
quantidade. Quando posso agregar a todas essas ca- site, alem dos links para o "pensamento do dia" eo
racteristicas uma boa qualidade de conteudo, enUio "verso da semana".
considero que achei urn site adequado para recomenUma das se~oes mais importantes e: FamOia (que
se su bdivide em: Adolescentes, casal, Crian~s. jovens,
dar nesta se~ao.
Embora nao se identifique como, o cada Dia e urn Namoro e Noivado, Sexo, Solteiros, Terceira ldade,
site adventista que reune excelentes textos de psic6- etc.), ja que o responsavel pelo site e palestrante sobre
logos. professores, pastores e jornalistas, alem de relacionamentos familiares. Outros textos estao na sepoesias. cronicas, receitas culinarias, apresenta~oes ~ao Relacionamento.
Downloads e a se~ao que reune as apresenta~oes
prontas em PowerPoint e concu rso de perguntas,
prontas em PowerPoint, boas para introduzir sermoes
com premios.
Bern organizado, em ~Oes, o material, em sua ou apresentar curtas mensagens ilustradas.
jovens, Pastoral e Saude sao se~oes bern especffimaior parte, pode ser utilizado em programa~oes da
lgreja ou servir como fonte de sugestoes e insp ira~ao. cas, cujo conteudo tambem pode ser de grande util iAlem de i nforma~oes sobre o autor e data em que dade na lgreja.
Poesia & Cia. (textos muito bern selecionados) e
a materia foi disponibi lizada, a contagem do numero
de acessos e a classifica~ao das materias mais acessa- Acontece (conteudo noticioso ou ligado a alguma
das de cada se~ao ajudam a destacar os textos que data ou evento) tambem guardam textos bastante
mais despertam o interesse das pessoas.
acessados.
0 endere~o do site
As demais se~oes : Boa Dica, Concursos, Cursos e
• e: www.cadadia.net
Profissaes, Educat;ao e Cultura (textos de excelentes
Na coluna que autores), Receitas (bern selecionadas) sao dedicadas
principalmente a presta~ao de servi~os.
_.,...~.,..,!~-· fica a esq uerda da
tela, estao listadas as
Diversao e onde fica o concurso promovido pelo
Cada
Dia. - Marcio Dias Guarda, ed itor da casa Publi~Se~oes, em ordem al0
~
fabetica. Na coluna cadora Brasi leira

ii

'J:\ paciencia eamarga, mas seu fruto

- }. }. Rousseau

edoce.

II

'J:\ maioria de n6s prefere olhar para fora e

niio para dentro de si mesmo. -Einstein
II

OQUE9
0 ~'BADO NAo E

UM DIA DE DELEITE
PA'RAt-.1~
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ESBDyD DE SERM A O
I
I

Daniel 7 e 8

..

I

-

INTRODU(AO
1. As profecias de Daniel deli neiam antecipadamente a Hist6ria. Elas cobrem os
mesmos periodos de tempo sob diferentes perspectivas; elas cobrem o mesmo
terreno outra vez. Em Daniel 7, o reino
de Deus esta sob ataque. Soberanos terrenos crueis tentam apoderar-se do domfnio do mundo.
2. Um poder religioso-polftico. uma estranha combina~ao de igreja e estado. estabelece sua autoridade como suprema. A
Lei de Deus, o lundamento do Seu governo e mudado por esse novo poder, que
pretende ser lfder mundial. Tradi~oes
humanas substituem a verdade. da Bf·
blia. Concflios da igreja substituem as Es·
crituras Sagradas como a autoridade final em assuntos religiosos. Um poder religioso terreno procura estabelecer o reino de Deus na Terra, no seu proprio
grande plano.
3. Em Daniel 8, Deus faz Seu movimento final para por todas as coisas em orclem.
1- A VISAO DO CARNEIRO E DO BODE
1. A visao em Daniel enfoca o julgamento

final no Ceu. Ela tambem dirige nossa
aten\aO para o santuario. Dois animais
simbolicos sao descritos no capitulo 8:
um carneiro (Dan. 8:3 e 4) e um bode
(Dan, 8:5). Ambos eram animais do santu~rio. Eram usados especialmente nos
servi\OS do ultimo dia do ano judaico. o
Dia da Exp ia~ao. Esses animais simboli~os apontam ao futuro para o tim do pecado. Eles nos fa lam de. um dia quando o
Universo sera limpo e a ra\a human<J estara de acordo com Deus outra vez.
2. Quem o carneiro representa {Dan. 8:20).
a) Os medos e persas reinaram de 539 a.C.
a 331 a.C. Sob o governo de Ciro. o Impel
rio Persa tornou-se o dominante dos dois
poderes, cumprindo a profecia que a
mais alta das duas pontas do carneiro subiria por ultimo.
3. Quem o bode (epresenta (Dan. 8:21).
a} Alexandre o Grande, o primeiro rei da
Grecia, apropriadamente sea justa a cada

detalhe dessa profecia. Quando ~le mor·
reu aos 31 anos. seus quatro genera is dividiram o rei no entre eles.
II - 0 CRESCIMENTO
DA PONTA PEQUENA
1. Daniel descreve um poder que sucedeu a
Grecia (Dan.8;9).
a) Esse poder da ponta p~quena cresce em
duas dire\oes. Ele move-se geograficamente, atacando todos os exercitos em
seu caminho. Cresceu, ficando extremamente grande para o sui, para o leste e
para a terra gloriosa (Palestina).
b) Roma paga derrotou a Grecia e rapidamente expandiu seu imperio por toda regiao Mediterranea. Roma tornou-se o poder mais temido no mundo.
2. No entanto, o poder aqui descrito nao
esta satisfeito meramente com um imperio polftico. A lase polftica de Roma deu
Iugar a s~:~a fas~ rellgiosa. Ele se estende
ate o proprio Ceu para desafiar o proprio
governo de Deus.
a) Quao alto o poder da ponta pequena se
empenha em exaltar-se? (Dan. 8:1 1).
3. "0 Principe do Exercito" e outro nome
para jesus Cristo. Esse poder religioso terreno pretende ser igual ao proprio Senhor do Ceu, o Iugar do santuario de
Deus "foi lanc;ado por terra". Sacerdotes
terrenos substituem jesus. nosso sumo
sacerdote celestial.
a) Qualquer sistema que firma nossa aten\30 para sacerdotes terrenos em temp los
adornados, elaborados por seres humanos, esta dirigindo nossa aten\iiO em
uma d ire~o errada. 0 convite do Ceu e
para dirigir nossa aten~ao para cima, ao
verdadeiro santuario, onde o verdadeiro
Intercessor vive para nos.
4 . 0 poder da ponta pequena lan\a porterra a verdade sobre jesus como nosso real
sumo sacerdote no santuario do Ceu
(Dan. 8:12).
5. Que pergunta e feita em Daniel 8:13 e
qual resposta e dada no verso 14?
a) Nas Escrituras Sagradas, um dia significa um
dia. Mas, quando a linguagem simbolica das
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profecias de Daniele Apocalipse sao usadas.
urn dia profetico e igual a um ano literal. Dai
os 2.300 dias (profeticos) 5erem iguais a
2.300 anos literais. (NOm. 14 :34~ Ezeq. 4:6).
Ill - OS SiMBOLOS
DO SANTUARIO TERRESTRE
1. A profecia dos 2.300 anos a profecia
mals longa de tempo na Bfblia {Dan.
8:17 e 26). Ela nos leva ate o tempo do
lim.
2. A Bfblia descreve dois santu~rios, um na
Terra, construfdQ por Moises. e o outro
estabelecido no Ceu por Deus. Deus deu
i nstru~oes a Moises sobre o santuario terrestre (~xo. 25:8).
3. Tudo acerca do santuario terrestre representava jesus. 0 cordeiro morrendo no patio, representava jesus como nosso sacritrcio expiatorio. 0 ~cerdote ministrando no
Iugar Santo, representava jt>~l)\ no~c;o SacerdOte no santuario do Ceu. oferecendo
perdao. misericordia. e poder para uma
nova vida. 0 sumo ~cerdote entrando no
Iugar Santissimo do santuario, e em pe
diante da Lei de Deus. na presen<;a de
Deus no dia da purifica~o do santuario,
representava jesus nosso sumo sacerdote e
Seu trabalho final de julgamento para acabar com o pecado para sempre.

e

CONCLUSAO
1. 0 objetivo de Deus como sfmbolo do Dia

de Expia\ao. e mostrar que Deus vai purilicar ou limpar o Universo do pecado. Na
presenc;a de um santo Deus, o pecado e um
material combustfvel. Nosso Deu e um
fogo consumidor para o pecado onde quer
que seja ac:hado (Heb. 12:29). A abrasadora
presenc;a de Deus consome pecadores dian·
te do glorioso brilho de Seu retorno.
2. Outros individuos serao purificados pelo
sangue de jesus.
3. Hoje. Ele nos chama. Hoje, Ele nos convida a aceitar Sua misericordia. Hoje, Ele
deseja perdoar nossos pecados. Hoje, Ele
deseja mudar nossa vida.
e
Coloborocao da Assooacao Ministerial do 05A

out-<lez 2005LI___,~.,..----'=,..!--:....,..--'-......::::.;...::....,..=<-.:.:.:..,..=..c~=.

ESBoc;;o DE SERMAD

Entendendo a visao dos 2.300 dias
Dan iel 9:23
1. Vamos entender melhor como a profecia

de Daniel chega ate nossos dias.
2. Daniel foi instrufdo por Gabriel quan to
ao "sentido'' da "visao". Nos poderfamos
perguntar: "Que sentido? Que visao?'' Gabriel esta falando sobre a visao do capitulo anterior que Daniel nao entendeu
(ver Daniel 8:14 e 27). a visao dos 2.300
anos sobre a p u rifica~;ao do santuario- o
julgamento final da Terra, no fim do
tempo. Gabriel faz duas coisas: explica a
por(ao nao exp~cada da visao, do cap(tulo 8. e responde a ora~ao de Daniel no
capitulo 9.

I - 0 TEMPO SEPARADO PARA 0 POVO
DE ISRAEL
1. Dan. 9:24 - Na linguagem hebraica, a
palavra "determinada" significa "cortar
fora de". As "setenta semanas" aplicaveis
ao povo de Israel foram "cortadas fora
dos" 2.300 dias (ou anos literals). levando-nos para o perfodo de tempo geral
conhecido como "o tempo do lim".
2. Como consideramos acima, que dia profetico e igual a um ano literal; setenta semanas e igual a 70 X 7 diaS OU 490 dias
profeticos ou 490 anoS'Iiterais.
II - 0 INfCIO DA PROFECIA
1 . Dan. 9:25 - A profecia inteira come~a
com a ordem para restaurar e construir
jerusalem. Esse decretQ foi passado pelo
rei persa Artaxerxes em 457 a.C. Voce
pode ler sobre isso em Esdras 7:13-28.
a) Esse decreto, um de tres decretos que
permitiam a na~;ao de Israel retornar do
cativeiro para a sua terra natal. e significante porque ele nao somente lhes permitiu levar suas posses com eles, como
tambem lhes dava o direlto de liberdade
de culto ao verdadeiro Deus, restabelecendo Israel como uma comunidade de
adoradores.

Ill - CRISTO, 0 CENTRO DA PROFECIA
1 . Daniel 9:26 - 0 tema central dessa profecia e jesus Cristo. A profecia relata cui·
dadosamente eventos na vida de Cristo

aoos antes de eles ocorrerem. A palavra
"Messias". significa "o ungido". jesus loi
ungido com o Espfrito Santo no Seu batismo (ver Mateus 3:16: Atos 10:37 e 38).
2. Se nos avan~a rmos na linha do tempo,
483 anos desde 457 a.C., prossegui mos
ate 27 d.C.. ( nao ha ano zero). Precisamente em 27 d C.. Jesus Cristo foi batlzado e ungido corn o E'spfrito Santo, como
a profecia predissera (ver Luc. 3:1-3): jesus e o Messias. Ele nao e uma falsiiica(ao. Ele veio no tempo certo. Ele foi batizado no tempo exato. E como veremos
agora, Ele foi crucificado no tempo certo.
a) 0 Messias - jesus - seria cortado ou cru·
cificado. Ele seria morto, mas nao por Sua
causa. Ele morrelf por nos. Sessenta e
nove semanas sao iguais a 7 x 69, ou 483
dias profeticos ou 483 anos literals.
b) No meio da ultima semana profetica de
nossa profecia, Cristo seria crucifi cado. As
sessenta e nove semanas profeticas, ou
483 anos, terminaram ern 27 d.C. Uma
semana profetica adicional, ou sete anos
adicionais, traz-nos a 34 d.C. Sendo que
o decreto de Artaxerxes foi emitido no
outono de 457 a. C., chegamos ao outono
de34 d.C.
c) Tres anos e meio, desde o outono de 27
d.C., nos levam precisamente a primave·
ra de 31 d.C. A profecia de Daniel foi
cumprida com precisao! Cristo foi crucifi·
cado no tempo certo, na primavera no
dia exato da Pascoa.
2. Jesus, nossa Pascoa, foi crucificado por
nos. Ele morreu por nos. Ele derramou
Seu sa ngue por nos. Ele proveu miseri·
cordia e perd ao para nos.
a) A misericordia de Deus para a rac;a judai·
ca ainda se prolongou. Por mais tres anos
e meio, Ele apelou ao Seu povo. No outo·
no de 34 d.C, Estevao fez seu apelo final
ana~ao j udaica para se arrepender. Os If.
deres judeus nao somente rejeitaram o
apelo, eles apedrejaram Estevao.
b) Com a morte de Estevao, o Evangelho foi
para os gentios. j udeus, individualmen·
te, ainda podem ser salvos, mas agora
Deus opera atraves de um novo Israel, a

lgreja crista. A lgreja, o corpo de Cristo. e
tambern Sua noiva. Somos o povo esco·
lhido, o sacerdocio real de crentes do
Novo Testamento (I Ped. 2:9).
3. A primeira por~o da nossa profecia, os
490 anos. aplicam-se a primeira vinda de
Cristo. Ela revela um Salvador amanre
que veio a tempo. Se os prirnelros 490
anos dos 2.300 anos chegam ao fim em
34 d.C., restam 1.810 anos.

APELO
1. A partir de 34 d.C.. somados 1.810, che·
gamos ao anode 1844 d.C.
2. Em '1 844, o grande relogio do tempo de
Deus assinalou um novo tempo. Desde
en tao, estamos vivendo no tempo do juf·
zo, o tempo do fim. 0 destino da ra~a hu·
mana logo sera determinado.
a) Deus convlda Seu povo fiel para ador<Ho
e entregar-se ao Salvador. Ele tambem es·
colhe aqueles que serao Seus ultimos represen tantes na Terra. para dar a ultima
mensagem de advertencia ao mundo.
3. Gostaria voce de abrir seu cora~ao a Jesus
hoje, e dar-Lhe tudo o que ha de voce?
Gostaria de fazer parte do remanescente
fiel e estar em harmonia com Sua vonta·
de? Que Deus o ajude e aben~oe em sua
decisao.
e
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Daniel10-12

INTRODUy\0
1. 0 capitulo 10 apresenta Daniel orando

I

}

..

intensamente pela liberta~ao do seu
povo. Ele e urn simbolo, ou tipo, do povo
de Deus no tempo do lim. Sua ansia pelo
livramento de Israel do cativeiro pagao e
um srmbolo do povo de Deus no tempo
do lim, aguardando por seu livramento
final deste mundo de pecado.
1- HORA DE ABRIR 0 CORAy\0 A
DEUS
1. Nenhum problema e dilicil dema1s para
Deus. HoJe voce pode estar experimentando dor intima incornum. Suas leridas
podem parecer incuraveis. Abra seu cora~ao a jesus. Conte-lhe sobre todas
aquelas magoas. Por que nao inclinar
sua cabec;a agora mesrno e convida-Lo
para ser seu Medico?
2. 0 noticiario lembra-nos constantemente
que v1vemos em um rnundo que esta fora
de controle. Para dezenas de milhares, o
futuro esta extrema mente nebuloso.
3. No capitulo 11 estao repetidas as grandes verdades de Daniel 2. 7, 8 e 9. Ele
amplia os primeiros capflulos, dando·
nos repetida certeza de que Deus nao
tern abandonado este planeta em rebeliao. Ele ainda esta no controle. Esse
mundo amda esta em Suas maos. 0 futuro e certo. Nosso destine e seguro. Nosso
Pilote esta nos levando para casal
II - ESP ERAN~ E VIT6RIA
1. 0 capitulo 12 de Daniel revela que a Pa-

•

lavra de Deus triunfa! Arac;a hurnana inteira esta sendo arremessada a um destino final. Nada ha que qualquer indivrduo possa lazer para dete-la. Nao ha rna·
neira para impedir o objetivo final de
Deus para seu povo. Logo o Universe estara livre da ruina do pecado. Logo os injustos serao destruidos. Em breve nao
havera rnais tragedias. 0 capitulo 12 e
uma porta aberta para o mundo novo.
2. Exatarnente como os tres jovens hebreus

entraram nas chamas. mas foram protegidos pessoalmente por jesus. o Filho do
homem, assim no tempo de prova no
lim da hist6ria da Terra, o povo de Deus
entra nas chamas. Eles passam atraves
do tempo de prova, mas sao protegidos
por Deus, i nc61umes como uma testemunha viva do Seu poder onipotente. Enquanto esse tempo de prova se precipita
sobre o mundo, o povo de Deus encontra
nEie sua seguran~a definitiva.
3. 0 glorioso acontecimento ocorre no
lim do tempo de prova (Dan. 12:1, ullima parte). Ocorre de maneira mira,
culosa (Mat. 24 :30 e 31 ; ver tambem
Mat. 16:27).
a) A segunda vinda de jesus eo even to mais
espetacular na hist6ria do mundo. Como
o relampago brilha do leste ate o oeste,
assim Sua vinda ofuscara o ceu (Mat.
24:27}. To9o olho 0 vera (Apoc. 1:7}. Todo
ouvido 0 ouvira (I Tess. 4:16). A terra Iremediante da gl6ria poderosa de Sua vinda (Apoc. 6:14 e 15).

Ill ~ 0 ENFOQUE DOS SABIOS
1. Os sabios tem feito a escolha rna is inteligente. Em vez de viverem para si mesmas, vivem para abenc;oar outros par
quem Cristo morreu. Eles deram a vida
para partilhar Seu amor. Qualquer que
seja sua ocupac;ao, sao sensiveis as necessidades daqueles ao redor.
2. 0 enfoque todo do livre de Daniel e o
"tempo do lim". As hist6rias de Daniel revelam fe, coragern e perseveran~a diante
da dificuldade e do desafi o; e suas prolecias revelam os grandes acontecimentos
profeticos no plano de Deus, demonstrando que Ele ainda esta no controle .
3. Exatamente antes da vinda de jesus, o livro de Daniel seria desvendado. Essas
profecias seriarn estudadas por dezenas
de milhares em preparac;ao para o breve
retorno de Cristo. Conhecimento da estrategia de Deus sol;lre o tempo do lim e os
enganos de Satam\s nos ultirnos dias seRevista do Anci ao
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rao esclarecidos atraves das profecias de
Daniel. 0 livre de Daniel tern sido desvendado. Estarnos vivendo no tempo do lim.
4. Ha urn renovado interesse de dezenas de
milhares em estudar as profecias de Daniel. Cada profecia e um indicador do retorno de nosso Senhor. Cada uma prediz
graficamente a vinda de Cristo como o
lim de toda Hist6ria.
a) Daniel 2 conciUt com o reino de Cristo a Rocha despeda~ndo e destruindo to·
dos os imperios maus.
b) Daniel 7 conclui com Deus pondo todas
as co1sas direito no julgamento final da
Terra. 0 destine de cada ser humane e
decidido no julgamento. A integridade
de Deus e revelada no julgamento. Amiseric6rdia e justi~a se encontram no julgamento.
c) Daniel 8 atinge o climax com a restaurac;ao final da verdade na vinda de Cristo. 0 Universe inteiro estara lirnpo. 0
pecado sera derrotado. A verdade de
Deus triunfara .
d) Em Daniel 11 e 12. o povo de Deus perseguido, hostilizado e oprimido e
libertado.
APELO
1 . 0 livre de Daniel revela graficamente urn

Deus todo-poderoso. todo sabio. todo
potente, cujas palavras, povo e prop6sitos serao afinal vitoriosos.
2. Estamos do lado vencedor. Podemos
desviar nosso Olhar dos problemas da
vida para as promessas de Sua palavra.
Podemos pela fe ver uma terra melhor
onde as provac;oes da vida serao terminadas. N6s. urn dia. entraremos na alegria de Sua presenc;a eterna e experimentaremos a fellcidade para a qual fomos criados.
3. Hoje mesmo, voce nao gostaria de dedi·
car a vida a esse Cristo que tern o mundo
0
todo em Suas rnaos?
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INTRODU<).O
1. Maria foi vftima de intolerancia por parte
de sua irma. Marta. dos fariseus e de Judas.
2. Porem Jesus. de forma contraria. a aceitou e conseguiu mudar sua vida. transformando-a em uma dedicada discfpula.
I - A tNTOLERANCIA DE MARTA
1. Vamos nos identificar com Marta de Be·
tania , uma mulher que tinha mais tarelas do que podia fazer em urn dia.
a) Ate posso entender como eta se sentiu
naquele dia quando Maria ficou com Jesus enquanto ela trabalhava sem parar.
2. Imagino-a pensando: "Eu linha que estar
com a comida na mesa ha tempo. Ha
tanto para fazert Precise de ajuda. Onde
esta minha irma?"
3. Eu imagino Marta. toalha na mao, agitada enquanto tenta chamar a aten~ao da
sua irma: PregUJ~osa! Nao tern considerac;ao. Fica ar sentada enquanto eu fac;o
todo o trabalho! Por que ela nao pode ser
como eu? Organizada, trabathadora. ocupada. Como eu gostaria que ela mudasse!
Seria bern mais facil viver como ela vive...
4. Maria. concentrada nas palavras doMestre, nem percebeu que a irma estava
contrariada. lmpaciente, Marta interrompeu a conversa.
a) "Mestre, o Senhor nao acha que e injusto eu
fazer todo o servic;o da casa enquanto minha
irma nao faz nada? Eu desisto! Preciso ajuda!
Por favor. lale para ela vir me ajudar!"
b) Marta loi impaciente com a maneira de
agir da sua irma. Entao, ela tentou mudar Maria atraves de crftica, mandan(lo,
enfrentando. Como foi intolerante!
5. Muitas vezes, em nossa impaciencia tentames fazer a mesma coisa com as pesseas. Agimos igual a Marta.
II - A INTOLERANCIA DOS FARISEUS
1. Os fariseus tambem tinham urn problema com Maria:
a) "Voces ouviram as ultimas acerca de Maria? Eu nao acredito que ela tenha ido
-

tao Ionge! Ora, ela nao e uma prostituta?
Merece ser punida pelo seu comporta·
menlo trazendo desgrac;a para toda a co·
munidade. Talvez. ela pudesse ser como
n6s... perfeitos. corretos, obedientes a
lei, respeitaveis."
2. Os fariseus eram sempre impacientes
com aqueles que nao se pareciam com
eles. Sempre queriam mudar as pessoas
atraves de punic;ao. culpa, vergonha.
3. Quantas vezes, em nossa impacil!ncia com
os outros. fazemos o mesmo. Punimos, criticamos ou envergonhamos as pessoas.

Ill - A INTOLERANCIA DE JUDAS
1. Judas era outro que foi infeliz em rela~ao
a Maria. Posso 1maginar como ela se sentiu na casa de Simao naquele dia do banquete. quando ela quebrou urn vaso de
perfume aos pes de jesus.
a) Posso ouvir seu discurso impaciente: Eu
nao posso acreditar! Ela comprou o per·
fume mais caro! lsso equivale a urn ano
de trabalho. Que desperdicio! Ela nao
tern nenhum senso de valor.
b) Ela bern que podia ser como eu: preocupado, born investidor, linancista, 1nteligente,
economico. Ela precisa urn pouco de ins·
tru~o em finan~as. Talvez eu possa ensina-la e ao grupo de jesus tambem. Eles
precisam saber que uma moeda economizada e uma maneira de ganhar mais.
2. Irna gino que tenha fica do total mente em
silt!ncio aquela sala de banquete enquanta as pessoas aspiravam o perfume
e vi am o que Maria estava fazendo. judas
aproveitou a situa~ao e disse: Se eta tivesse dado a mim esse perfume. eu o teria vendido e teria obtido born lucro.
Imagine quantos pobres teriam sido alimentados! Nao devemos ser bons mordomos do Senhor?
a) Quao terrfvel Maria deve ter sc sentido
ouvindo o intolerante judas, apontando
seus erros, criticando, provocando.
3. Eu me sinto mal em saber que. as vezes,
na minha impaci~ncia, eu fac;o o mesmo.
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IV - A ACEITA<).O E MUDAN<;AS
1. Mas temos que admitir que ha momen·
tos em que as pessoas precisam mudar.
Maria mudou. Mas como essa mudanc;a
ocorreu?
a) Nao foi pela gritaria de Marta ou por sua forma de mandar. Nao foi pelos fariseus criti·
cando, culpando e punindo. Nao foi por Judas, educando, argumentando, criticando.
b) Maria mudou quando escolhe.u cumprir
a vontade de Deus na sua vida, ou seja.
permitiu que Deus a transformasse.
c) Eu nao posso mudar seres humanos. mas
Deus pode.
d) Todavia. ha algumas maneiras pelas
quais eu posso facilitar essa mudan~a .
Para fazer isso, olhemos o modelo de
Cristo ao tratar as pessoas e leva-las a
uma mudan~a de vida.
2. jesus acreditou em Maria. Ele valorizou o
lado positivo do seu carater.
3. Jesus despertou em Mana o desejo de se
comprometer com o evangelho e entregar-se a Deus atraves da ora~o. (Ver 0
Desejado de Todas as Na,oes. pag. 568)
4. Resultados da mudan~a :
a) Foi ela que se achou aos pes da cruz e
acompanhou jesus ao sepulcro.
b) Foi a primeira junto ao sepulcro depois
da ressurrei~ao. A primeira a proclamar o
salvador ressusdtadQ.

CONCLUSAO EAPELO
1. 0 que conta nao e o que Deus faz por
voce, mas o que ele faz em voce.
2. Nao e facil seguir este Modelo, mas, e o
que realmente funciona.
3. A igreja precisa de pessoas que pratiquem a accitac;ao.
a) Voce pode ser este agente de mudan~
com a ajuda de Deus. Quantos gostariam
de dizer hoje: "Senhor, faze de mim esta
pessoa que Tu desejas que eu seja em favor de meus semelhantes"?
o
Colob0ro¢o de Roque/ Arrois, ossooodo dos Mt·
nisterios do Mull1er do Associo~llo Gerol.
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Adquiro 0 Dom de Profecia no Pulpito,
de Emilson dos Reis. Uma serie de
9 sermoes que tern como objetivo
dar uma clara compreensao do valor
do dom profetico para a igreja,
atraves de Ellen White.
Chegou a hora de estudar e ensinar
aquila que Deus nos revelou.
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No livro Em Busca de Identidade,
George Knight analisa o desenvolvim ento das
correnres dourrimirias dentro do advenrismo.
Mosrra como, ao longo dos anos, a controversia
acabou gerando for\a e o debate, consenso.
Aponra as personalidades que moldaram a
discussao e mosrra como Deus rem conduzido
o advenrismo a uma compreensao mais ampla
e profunda da verdade.
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0 que foi discurido na Assembleia de
Mincipolis? Qual a essencia da mensagem de
1888 e por que ela e dio importance para n6s
hoje? E como pode essa mensagem reviralizar
nossa vida e a Igreja Advenrisra no seculo 21?
Veja em A Mensagem de 1888
as respostas para esras e muitas ourras
pergunras sobre a mais importante
assembleia da hisr6ria adventisra.
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A Mensagem de 1888

George R. K11ight
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assuntos como publica<;Qes, administra<;ao da igreja,
obra medica adventista e obreiros idosos, entre outros.
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Este livro analisa a necessidade urgente
de recuperar o senso de comunidade
atraves de grupos relacionais. Eum apelo
enraizado na experiencia inicial do
cristianismo e do adventismo
para transformar os pequenos grupos no
prindpio organizador da igreja.
Como Reavivar a Igreja do Seculo 21
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INTRODUc)O
1. I Cron. 4:9 e 10: "Foi jabez mais ilustre
do que seus irmaos; sua mae chamou·
Ihe jabez, dizendo: Porque com dores o
dei a luz.
Jabez invocou o Deus de Israel, dizen·
do: Ohf Tomara que me aben~oes e me
• alargues as fronteiras, que seja comigo a
Tua mao e me preserves do mal, de modo
que nao me sobrevenha afli<;ao! E Deus
lhe concedeu o que Lhe tinha pedido" (1
Cron . 4: 9 e 10}.
a) jabez viveu ao sui de Israel depois da
conquista de Canaa.
b) Viveu durante o tempo dos )ufzes.
c) Nasceu na tribo de juda e anos depois se
tornou um dos lfderes da tribo.
d) Sua hist6ria come<;a com o seu nome:
"sua mae chamou·lhe jabez. dizendo:
Porque com dores o dei a luz."
e) Seu nascimento nao foi normal. A gravi·
dez de sua mae deve ter sido algo traumatico.
2. Cresceu com um nome que qualquer garoto detestaria. (Imagine as pilherias,
apelidos eo estigma que se abateram sobre ele~) Mas, a despeito de tudo isso, jabez encontrou seu caminho.
3. Sua ora~ao traduz a maravilhosa verdade das ben~aos d~ Deus e nos prepara
a lim de que desenvolvamos uma visao
correta da ora<;ao e do nosso relaciona·
mento com Deus durante nossa expe·
riencla de vida. Vejamos a ora~ao pon·
to por ponto:
I- "OH! TOMARA QU E ME ABEN~OES ...
Sua ora~ao tinha urgencia:
Em hebraico, a palavra "tomara" implica em extremo desejo.
1. lmagino Jabez em frente a um grande
portao, com o peso da tristeza, clamando: Pail Pai! Por favor, me aben<;oa! Antes de pedirmos algoa Deus, precisamos
saber o que significa "ben~ao". Bibllcamente, pedir a Deus um favor e pedir
uma ben~ao. Geralmente. pedimos muito e. as vezes, pouco depois de orarmos,
esquecemos o que pedimos. Mas, no

caso da ora ~ao de Jabez, ela foi objetiva
e especffica: "me aben<;oes".
2 . Faz parte da natureza de Deus aben~oar Seu povo. Talvez, hoje, voce
pense que seu nome seja apenas
mais um , e ache que a dor ou sofrimento e um legado qu e voce herdou
por circunstancias de famflia e que
sao coisas naturais. Esse pensamento
pode fazer com que voce nao se coloque na condi~ao de candidato para
receber uma ben<;ao. Essa atitude e
uma armadilha , um pecado. Quando
Moises pediu ao Senhor, no MonteSinai : "Me Mostre Sua gloria", ele estava se coloca ndo como um candidato
para receber mu ito mais. E Deus lhe
concedeu.
3. Acreditar no poder da ora(ao pode mudar seu futuro.
II - "E ME ALARGUES AS FRONTEIRAS"
1. A parte seguinte da ora<;ao e um ped ido
para que fosse concedido mais territ6rio.
jabez queria statusreal, mais influencia,
mais responsabilidade, mais oportunidades para serum marco para o Deus de Israel. lsso tinha uma conota~ao emocional: ele sentia a necessidade deter espa<;o para crescer. Josue tinha conquistado
Canaa e parte da terra dividida era muito pouco para jabez. Ele queria expandir.
A ora<;ao de jabez e revolucionaria pelo
seu pedido: "Deus me aben~oa! Deus aumenta meu ministerio!"
2. Se vivermos a matematica de Deus, nao
importando quais sejam nossos dons, talentos e voca<;ao, saberemos que nosso
chamado e para fazer o trabalho de Deus
neste mundo.
3. Se voce orar: "Pai, por favor, expande minhas oportunidades para que eu toque
mais vidas com Teu amor." Deus ceriamente vai atende-lo.
4. Nossa ora~o deve ser: "Deus, usa-me."

"'

cia de prote<;ao e cu idado). Como um
pai qu e cuida de seu filho num parque de diversoes, Deus nos ve e protege com Seu poder.
2. II Cron. 16:9: "Porque, quanto ao Senhor,
Seus olhos passam por toda a terra, para
mostrar-Se forte para com aqueles cujo
cora<;ao e total mente dEle."
3. Pelo Seu toque podemos experimentar
entusiasmo e poder.
4 . Portanto, devemos pedir diariamente o
toque do Pai em nossa vida, porque no
cristianismo, outra expressao para o termo poder e dependencia de Deus.
IV- "E ME PRESERVES 00 MAL"
1. 0 ultimo pedido de jabez e Iindo, porem
pouco entendido. Ele sabia que o sucesso coloca as pessoas numa faixa de riscos
(Mencione exemplos de personagens publicos que, pelo fa to de terem alcan~ado
sucesso, ficaram mais vulneraveis e carram na tenta~ao).
2. Quando alcan<;am o sucesso, a atitude
dos homens e mulheres de Deus deve ser
de humildade e dependencia de Deus
para que nao caiam em tenta<;ao. Sua
peti ~ao e: Toma, Senhor, minha sabedoria. Toma, Senhor, minha experiencia.
Toma, Senhor, meus sentimentos.
3. Essa foi a maneira com que jabez orou
por prote<;ao, e para que fizesse coisas
certas.

v-

I

" DEUS LHE CONCEOEU
0 QUE LH E TINHA PEDIOO"
Experimente fazer da ora<;ao de jabez a

sua ora~ao.
1. Deus esta disposto a trabalhar em sua
vida, nao importando como ela tenha
come<;ado.
2. Deus eo Deus dos segundos come~os.
3. Deus e o Deus da transforma~ao e esta
disposto a realizar milagres em sua vida.
CONCLUSAO

Ill- "QUE SE]A COM IGO A TUA MAO''
1. jabe'Z. conhecia a necessidade de sentir a mao de Deus na vida (experien-
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1. Deus nos motive a buscar Seu poder

atraves da ora<;ao e da dependencia total
dEle. Amem!
e
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ESBO~O DE SERMAD

1

Joao 4:7-11
.. •

••

I

••

,. I

••
INTRODU<;AO
1. Na Bfblia, joao e retratado como o
discipulo do amor. Ele expressou isso
no evangelho que escreveu e em suas
ca rtas.
a) Ele mesmo se sentia urn recep tor do
amor de Deus.
b) lncentivou os cristaos a se amarem mutuamente.
c) Recusou-se a amar o mundo e as coisas
do mundo.
d) Manteve intimo la~o de amizade e comunhao com jesus.
e) Compartilhou com outros o do amor de
Deus.
2. joao deixou claro o alcance e as razoes
do amor na vida crista:
a) Deus nos amou primeiro.
b) Devemos responder ao Seu amor.
c) Devemos amar uns aos outros.
d) 0 circulo do amor inclui Deus, que nos
ama. Nossa responsabilidade como receptores desse amor e amar outras pessoas, que por sua vez amarao tambem a
Deus e a outros seres humanos.
I - ONDE COME<;:A 0 AMOR
1. 0 amor come~a em Deus (verso 10).
a) Deus e amor (verso 8).
b) Ele e a essencia do amor.
c) Deus arnou a todos (Joao 3:16).
2. Ele e quem toma a iniciativa em nos
amar.
a) Buscar a Deus e, na verdade, responder
ao Seu amor.
b) Ele nos amoo primeiro. 0 plano da salva~ao ja estava pronto, antes da cria~ao do
mundo. Durante a rebeliao de Lucifer no
Ceu, Deus mostrou Seu amor e Sua longanimidade ao expulsar o inimigo e os
anjos seus simpatizantes.
c) "Urn compassivo Criador sentindo lerna
piedade por Lucifer e seus seguidores,
procurava faze-los retroceder do abismo
de rufna em que estavam prestes a imergir. Sua miseric6rdia, porem, foi mal-interpretada. Lucifer apontou a longanimi-

EJ

dade de Deus como prova de sua superioridade, como indica~ao de que o Rei
do Universo ainda cederia as suas imposi~oes."- Patriarcas e Profetas, pag. 39.
3. Somos amados desde a funda~o do
mundo.
a) Escolhidos por Ele (Efes. 1:4).
b) Ele planejou nossa reden~ao (I Ped.
1:18-20).
c) A Biblia diz que Ele eo Cordeiro imolado
desde a funda~ao do mundo (Apoc. 13:8).

II - 0 RESULTADO DO AMOR DE DEUS
1. 0 resultado deste grande amor e a nossa
salva~ao (verso 10).
a) A propicia~ao pelos nossos pecados poderia somente ser feita atraves do sangtfe
de jesus. Ele foi enviado a este mundo
com a missao de salvar a todos nos.
b) A propicia~ao foi Deus quem providenciou para resolver nosso problema de pecadores destituidos da gl6ria
divina e destiturdos dos beneficios da
vida eterna.
c) Patriarcas e Profetas, pag. 63: "A queda
do homem encheu o Ceu todo de tristeza. 0 mundo que Deus !izera estava
manchado pela maldi~ao do pecado, e
habitado por seres condenados a miseria e morte."
d) jesus pagou o pre~o pelos nossos pecados (lsa. 53:5 e 6).
e) jesus reconciliou-nos com Deus e devolveu-nos a esperan~a de voltar ao Jar. De
modo que a porta do Ceu esta aberta
para todo o que crer e aceitar Seu sacriffcio em nosso favor.
Ill - 0 ALCANCE DO AMOR DE DEUS
1. 1joao 4:11 : "Amados, se Deus de tal rna·
neira nos amou. devemos nos tambem
amar uns aos outros."
2. 0 amor de Deus e para todos (Joao 3:16).
a) Precisamos receber este amor com responsabilidade.
b) Precisamos responder a este am or de forma positiva.
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3. Ele nos envia a compartil.har deste amor
com outros.
a) Trata-se de urn am or que deve ir alem de
palavras.
b) Devemos amar com atos verdadeiros.
c) Devemos compartilhar este amor com
aqueles a quem amamos e que nao co·
nhecem a jesus.
4. 0 amor de Deus nos envia aos pecadores
como Seu evangelho (Mat. 28:19 e 20).
a) Servi~o Cristao, pag. 89: "jamais podere·
mos ser salvos na indolencia e inativldade. Nao ha pessoa verdadeiramente
convertida que viva vida inutile ociosa."
b) Servi~o Cristao. pag. 110: "A alegria de
Cristo residia em salvar almas. Que isso
$eja vossa obra e alegria."

CONCLUSAO
1. Agrade~amos a Deus o Seu imenso amor.
2. Aceitemos o amor de Deus em nossa
vida? Que tal levar o amor de Deus aos
seus amigos. parentes e habitantes de
sua cidade?
3. Permitamos, hoje, que o amor de Deus
nos impulsione a levar a alegria da salva·
~ao em cumprim ento a comissao evange·
lica. As duas maiores alegrias na vida crista sao: receber a salva~o de Deus em Cristo jesus e compartilha-la com os outros.
4. Oremos para que Deus transforme tam·
bern nossa vida, tornando-nos urn vaso
em Suas maos, capaz de transmitir o
amor de Deus.
a) Servi~o Cristao, pag. 39; "A luz, preciosa
luz, brilha sobre o povo de Deus; mas
nao os salvara, a menos que consintam
em ser por ela salvos, vivendo plena men·
tea sua altura, e transmitindo-a a outros
que se acham em trevas."
5. Curvemos a fronte e, enquanto eu es·
liver orando, abra o cora~ao a jesus
deixando que Ele fa~a morada em seu
ser e encha sua vida com o suave aro·
rna celestia l.
o
Colobora~lJo
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ORA<;AO COM MAOS
LEVANTADAS
E correto levantar as

I

l

maos
para o alto enquanto oramos?
i

Para os fieis do Antigo Testamento e para os

i primeiros cristaos da igreja, levantar as maos
! para o Senhor era parte costumeira da adorac;ao.
0 ato de levantar as maos enq uanto oravam,
simbolizava a certeza de que Deus em Sua grande grac;a, atenderia as suplicas. Era tam bern uma
expressao de busca de misericordia de Deus.
Urn exemplo do uso de maos estendidas em

A MUSICA E CONFLITOS

petic;ao apa rece no Sa lmo 28:2: "Ouve-me as vozes suplices, quando a Ti clamar por socorro, quando erguer

Como devemos resolver os conflitos gerados com o tema da miisica
na igreja?

as maos para o Teu santuario.'' Urn outro verso que expressa o mesmo pensamento esta no Salmo 88:9: "Os
meus olhos desfa lecem de afl i~ao; dia ap6s dia, venho
clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as min has maos."

Ao Iongo da hist6ria moderna da igreja, a musica

Entendendo que em algumas culturas essa pratica

tern sido motivo de discussao e controversia. As vezes,

nao e muito comum, devemos respeitar a opiniao e ex-

ela se torna ate militante. 0 plano de Satanas e ma nter

pressao individual. Devemos tambem cuidar para nao

o povo de Deus Ionge do equ ilfbrio e fora do loco. Ao

ca ir na tentac;ao de dizer que essa pratica e apenas urn

Iongo dos anos. a musica tem sido uma area que ele es-

conceito do Antigo Testamento, sem valor para nosso

colheu para levantar barrciras entre o povo de Deus.

tempo. Assim tambem, nao deveriam os lfderes do cui-

Por que? Porque a musica

e urn

meio de expressao

muito poderoso e eficiente.

to incentivar tais procedimentos na hora da

adora~ao,

como uma expressao de fervor.

Essa e uma area tao subjetiva que os gostos pessoais

0 ato de levantar as maos na hora da

ora~ao

pode

podem entrar em cena com muito impeto. Corremos o

ser uma iniciativa pessoal ou espontanea dos membros

risco de partir para os extremos. por isso o equi lfbrio

no momento da comun hao ou do louvor a Deus. Por

nesse assunto e sabedoria.
A lgreja , preocupada em orientar seus membros

isso, nao deverfamos olhar como um fenomeno novo
ou como uma iniciativa meramente emocional. Pelo

sobre este tema , prepa.rou um documento sobre a fi-

contrario, essa expressao pode se transformar em atitu-

losofia adventista do setimo dia com

re la~ao

a musi-

ca. Temas importantes sao abordados, tais como: o

de solene e de profunda

devo~ao.

Alem disso, possui o

0

respa ldo de exemplos bfblicos.

mtisico. a mtisica , a letra, 0 louvor congregacional , OS
instrumentos musicais, a produ~ao musical, a musica
no evangelismo e outros itens. Tudo isso tern o objetivo de levar

a igreja

uma ampla

informa~ao

acerca

desse tema tao importante. Recomendamos que esse
documento da musica seja lido e estudado nas comissoes de cada igreja.

Caro anciao:

e

AAssociaQaO Ministerial da Divisao Sui-Ameri cana quem
responde. Escreva para Consulton'a - Caixa Postal 2600; CEP
70270-970, Brasilia, OF ou revistadoanciao@dsa.org.br. A propasta deste espaQo e esclarecer duvidas sobre assuntos ligados a administra<;ao de igreja. Dentro do possfvel a resposta
sera publicada nesta se<;ao.
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A IGRE~A EM Ac;:;Ao

Pequenos grupos:
o retorno ao
modelo bfblico

0

s adventistas do setimo dia professam ser
urn movimento fun-

damentado total mente na Palavra de Deus, a qual consideram a base de sua fee pr<Hica.
Estamos seguindo o modelo bfbl ico?
No modelo biblico, a igreja nao deve ser liderada

Porq ue...

por uma pessoa que fica sozi nha no topo. Oeve ser dividida em pequenos gru pos e neles a lideran91

... Entrou como urn programa a mais.

e distri-

...

pelo fato de estar na moda.

... Nao foi visto como o pri ncfpio organizador sobre

bufda e passa a receber responsabilidades e autoridade.
Para ser biblica, a igreja precisa estar centrada nos

Corne~ou

o qual toda igreja deve estar estabelecida.

pequenos grupos.
En tao o desafio e deixarmos de ser uma igreja insti-

Pre-requisitos para iniciar pequenos grupos numa igreja:

tucional e nos tornar uma igreja de pequenos grupos.

1. Oesenvolver o senso de missao.

2. Sentir paixao pelas pessoas perdidas e a respon-

A igreja dividida em pequenos grupos se torna me-

nos dependente da ajuda do pastor para alimentar

sabilidade de leva-las a Cristo.

seus membros.

3. Restaurar o rninisterio de todos os crentes.

Deixando o pastor distritallivre para exercer seu papel de inspirar, treinar, equipar e evangelizar.

4. Reconhecer o papel do pastor: orientador e capa-

citador dos rnernbros para o ministerio.
5. Ser uma igreja comprometida.

PEQUENO$ GRUPOS:

0

CENTRO DA VIDA PARA A IGREJA

Por que os peq uenos grupos nao tiveram conti nuidade em algumas igrejas?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __J Revi sta d o An cHio

Pa ra sermos rieis

a nossa he ran~a bfbl ica e hist6-

rica , devemos reestru turar completarnen te a igreja
OI.J!·dez

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __
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local para que pequenos grupos se tornem o princf-

deres como para os ja existentes nos pequenos gru -

pio organizador.

pos. Essa e uma das responsabilidades do pastor nes-

Cada membro deve estar comprometido com a mis-

se novo modelo.

sao da igreja e nunca sobrecarregar o pastor.
Os pastores devem treinar seus membros para o ministerio e entao sa ir para implantar novas igrejas.
Esse quadro bfblico do papel dos membros e do pastor precisa ser recuperado pela igreja adventista moderna.

Pessoas que demonstram habi lidades em ga nhar
almas devem ser chamadas para a posi~ao de lideran~a .

pois s6 assim poderemos criar igrejas que se repro-

duzirao e multipl icarao, o que eo desejo de jesus.
Os lideres dos pequenos grupos devem ser pessoas
comprometidas com Cristo, cuja vida se1a uma influen-

Como uma igreja local pode se manter sem depen-

cia positiva para seus liderados.

der muito de um pastor?
Adotando o modelo biblico de peq uenos grupos.
Foi isso que a igreja do Novo Testa mento e a lgreja

A VI DA

NOS PEQUENO$ GRUPOS

Confralerniza~iio - Durante o periodo que passam

jun-

tos, os membros compartilham sobre o que aconteceu em

Adventista primitiva fi zeram.
Se funcionou com eles, deve funcionar conosco,
mesmo no sofisticado seculo vinte e um.

sua vida na semana passada. As pessoas ficam entrosadas
e se comunicam continuamente. Ha responsabilidade.
Nao ha pensamentos de vergonha ou critica, mas somen-

Como sera a igreja de pequenos grupos?

te senti men to de confian~a. sabendo que os colegas de jor-

Nas igrejas ja estabelecidas os membros devem ser

nada, no pequeno grupo, estao vital mente interessados no

divididos em pequenos grupos. Eles se tornarao a base

desenvolvimento espiritual dos demais membros.

das atividades desta igreja.
Em lugares novos onde nao ha igreja, pequenos gru-

Ora~iio -

Depois de compartilharem o que aconte-

pos devem ser estabelecidos nos lares e, a medida em

ceu com eles durante a ultima sema na, os crentes pas-

congrega~ao,

sarao algum tempo orando uns pelos outros e pela sal-

que crescem, darao origem a uma nova

que tambem sera estruturada em pequenos grupos.
Nessa igreja biblica do secu lo vinte e urn, as pessoas se unirao a igreja principalmente por meio dope-

va~ao

de pessoas interessadas. Nao serao

ora~oes

me-

canicas, mas sinceras e do cora~ao, que revelam a profundidade de sua experiencia mutua em Cristo.

queno grupo.
Ele evangel izara. cuidara das pessoas e as apoia-

Teslemunho - Algum momento nessa reuniao se-

ra em seu ministerio. Os conversos trarao outras pes-

manal do pequeno grupo relaciona l havera uma dis-

soas para o pequeno grupo a fim
de serem cuidadas do modo
como eles foram.
Hoje as pessoas entram para a
igreja de forma muito impessoal.
Elas nao constroem relacionamentos e nao sao integradas em comunidade. Como resultadq a apostasia
tern sido muito elevada.
LfDERES DE PEQUENO$ GRUPOS

Havera necessidade de uma
base de apoio para os lideres dos
grupos. lsso exigira continuo treinamento tanto para os novos li-

Ia
I

cussao sobre o plano evangelfstico do grupo. Eles po-

igreja institucional durante toda a vida. Eles nao conse-

dern cornpartilhar o que estao fazendo individua lmen-

guern perceber como o rnodelo novo pode ser melhor.

te, mas cada pequeno grupo tera urn rninisterio que

Essas pessoas oferecerao grande resistencia ao desmo-

devem com parti lhar coletivamente. Eseparado tempo

ronamento da existente estrutura da igreja local.

para

organiza~o

e planejamento para o ministerio.

Jesus nos deu excelente conselho ern como fazer a
transi~ao

Estudo da Biblia - 0 estudo da Biblia na reun iao dos
pequenos grupos sera de natureza aplica tiva e relacio-

do velho para o novo quando fa lou sobre nao

colocar vin ho novo ern odres velhos.
0 conselho de Jesus e apropr!ado para n6s hoje. Se

nal. Aqu i a enfase esobre o que a Bfblia nos diz pessoa l-

tentarmos mudar a igreja atual abruptamente para um

mente. Os crentes aplicam a Biblia a sua vida diaria.

novo paradigma, corremos o risco de estragarmos tantoo vinho novo quanto o velho.

Visitas - Se urn membro trouxer uma visita pela pri-

A

transi~ao

tern que ocorrer lentamente para as

meira vez, sera tornado tempo
para criarem urn vinculo com esse
individuo. Enquanto essa pessoa
continuar freqOentando o pequeno grupo, uma dupla missionaria
programara estudos bfblicos para
compartilhar as grandes verdades
biblicas com ela em sua casa. 0 interessado tambem sera convidado
a compartilhar sua experiencia no
pequeno grupo. Esperan~osame nte
a pessoa aceitara a Cristo como Salvador, sera discipulada pelo grupo
c unida a comunhao pelo batismo.
A igreja de pequenos grupos deve
cuidar para nao pensar que a unica maneira de alcan~r as

igrejas ja existentes. lgrejas tradicionais podem nunca

pessoas e no proprio pequeno grupo. Muitos serao ganhos

lazer a transi~ao completa para o modelo bfblico.

assim, mas havera muitos outros que poderao ser atingidos

an tiga de fazer as coisas, acrescente peq uenos grupos

pela prega<;ao em grandes grupos.
A igreja de pequenos grupos deve realizar as semanas de colheita, ap6s alguns meses de semeadura. Se
realiza~ao

Em outras palavras, em vez de eliminar a maneira
em conjunto com a situa~ao existente.
Posteriormente, esse "novo vinho" se firmara e se tor-

do evangelismo publico de

nara o todo, enquanto o "velho vinho" morrera lentamen-

colheita provavelmente nao crescera tao rapidamente.

te. Porem, se buscarmos eliminar completamente o velho

negligenciar a

para criar o novo, jesus indica que destruiremos os dois.
Apresente a ideia nova e deixe-a existir lado a lado

( OMO RETORNAR AO MOOELO BiBLJCO?

Nossas igrejas tradicionais estao presas na vida da

com a velha. Essa e a unica forma de fazer a transi~ao

igreja institucional. Foram organizadas assim. Ea uni-

numa igreja tradicional. Ate isso pode nao funcionar

ca vida que conhecem. Nao sobrou nenhum membro

em algumas igrejas. Algumas igrejas se moverao par-

do passado para lembrar como era o adventismo dos

cialmente nessa

dias da igreja relacional.

marcada para a mudan~a. As vezes, o Espirito Santo

Como fazer a transi~ao de urn modelo para outro?
Nao demolindo o velho. 0 velho

e significative

dire~ao.

Ten ha ca lma ! Nao ha hora

precisa de bastante tempo para trabalhar.

0

para

muitas pessoas. Eles foram ministrados na tradicional
_ __ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _____, Revi sta do Anciao
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PERGUNTAS & RESPOSTA S
Teriam alguns lideres da lgreja
adulterado os escritos de Ellen White
para advogar a doutrina da Trindade?
a tradu~ao dos escritos de Ellen G. White para o
portugues, o termo "Godhead" (Divindade) acabou sendo vertido algumas vezes como "Trindade" (O Desejado de Todas as Na(oes, pag. 671 ; Testemunhos Para Ministros, pag. 392; Evangelismo, pag. 617;
Cristo Triunfante, 25 de julho, pag. 213; ibidem, 21 de
outubro, pag. 301 ). Tambem a expressao "the heavenly
trio" (o trio celestial) foi traduzida como "a trindade celeste" (Evangelismo, pag. 615). Em espa nhol, essas express5es foram vertidas literal mente como "Divindade" e
"o trio celestial". Mas o conceito de uma Divindade compasta por tres Pessoas distintas (Pai, Filho e Espfrito Santo) e claramente expresso nos escritos de Ellen White, e
nao depende de qualquer tradu~ao interpretativa. Em
outras palavras. mesmo que se mantenha uma tradu~ao
literal dos termos, o conceito permanece inalterado.
ja a alega~ao de que a lideran~a da lgreja Adventista tenha inserido nesses escritos o conceito da Trindade
e uma fa lsa acusa~ao, nao endossada por uma analise
honesta dos textos originais de Ellen White (ver "Original
Sources for Ellen White's Statements on the Godheaa
Printed in Evangelism, pags. 613-617" [Silver Spring, MD:
Ellen G. White Estate, 2003). Os defensores dessa teoria
normalmente comparam escritos paralelos de Ellen
White para depois alegar que, se alguns conceitos foram
por ela expandidos ou enunciados de forma diferente
tais mod i fica~5es nao foram feitas pela propria autora'
e sim por ou tras pessoas mal-intencionadas. Se os pro~
fetas nao podem expand ir e clarificar conceitos previamente enunciados, como explica r, entao, as diferentes
perspectivas de determinados eventos descritos nos
evangelhos sin6ticos de Mateus, Marcos e Lucas?
Os antitrinitarianos nao se intimidam em afirmar
que a expressao "batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espfrito Santo" (Mat. 28:18) e uma declara<;:ao
heretica que nao se encontra no texto original de Mateus. embora nao existam quaisquer variantes textuais
nos manuscritos gregos mais antigos que comprovem
essa a l ega~ao. Uma pesquisa no CD-ROM em ingles The
Complete Published Ellen G. White Writings (versao 3.0) revela que essa expressao aparece cerca de 166 vezes nos
escritos publicados de Ellen White, algumas das quais
sao republica~5es. Se essa expressao fosse heretica e espuria, como querem alguns. por que, entao, a Sra. White a usou ja em 1854 em seu livro Supplement to the
Christian Experience and Views of Ellen G. White (pag. 19)?
Por que Deus nao lhe esclareceu essa questao?
Se analisarmos cuidadosa mente as 166 vezes em

N

_ _ __

que aparece a expressao "batizando-os em nome do Pai
e do Filho e do Espirito Santo" nos escritos publicado~
de Ellen White, bern como as demais declara~5es nas
quais ela se refere as tres Pessoas da Divindade, perceberemos que muitas delas foram publicadas ao Iongo
de sua existencia, e ela jamais reclamou de qualq uer suposta adu ltera~ao dos seus escritos por terceiros! Cuidadosa como sempre foi para com a integridade de seus
escritos, ela jamais teria deixado de detectar essas supostas altera~5es e jamais as teria tolerado. Por que teria Deus "iluminado" algumas pessoas apenas a partir
da decada de 1990 a respeito disso? Lamentavelmente
porem, tais pessoas consideram as cita<;5es de Eusebi~
da Cesareia (ca. 260- ca. 340 d.C) sobre o batismo apenas em nome de jesus como bern mais confiaveis do
que as declara~5es de Ellen White a respeito do batismo
"em nome do Pai, e do Filho e do Espirito Santo".
A maioria dos antitrinitarianos adventistas alega crer
no Espirito de Profecia. Mas a obra deles acaba gerando
descren~a nos escritos de Ellen White, pois estes sao tidos
como nao mais sendo confiaveis por terem sido "adulterados" pela lid e ran~a da igreja. Sem sombra de duvida
esta e uma das mais sutis estrategias satanicas para tor~
nar sem efeito o Espirito de Profecia. A propria Sra . White advertiu que "o ultimo enga no de Satanas sera exatamente anular o testemunho do Espfrito de Deus" (Mensagens Escolhidas, vol. 2, pag. 78), pois "nao havendo profecia, o povo se corrompe" (Prov. 29:18). Nao estariam as
alega~5es de adultera~o dos escritos de Ellen G. White
cumprindo a predi~ao contida nesta advertencia?
Por mais 16gica e atrativa que possa parecer, a teoria da
adultera~o dos textos originais da Bfblia e dos escritos de
Ellen G. White s6 eaceitavel aqueles que nao acreditam que
Deus preservou a integridade conceitual desses textos em
suas respectivas lfnguas originais. Em bora existam interpola<;oes ao texto bfblico original e problemas de tradu~o.
Deus nao permitiu que ensinos hereticos fossem acrescidos
as Escrituras em suas lfnguas originais. De acordo com Ellen
White, "se nao quisermos construir nossas esperan<;as celestiais sobre urn falso fundamento, precisamos aceitar a Bfblia como se lee crer que o Senhor quer dizer o que diz"
(Testimonies for the Church, vol. 5, pag. 171). Eo mesmo
principio e aplicavel tambem aos escritos que constituem a
manifesta~ao moderna do Espfrito de Profecia para a lgreja remanescente do tempo do fim.
0

Caro anciao:
0 Dr. Alberto R. Timm do Centro de Pesqulsas Ellen G. White
e quem responde. Escreva para Perguntas e Respostas CaJXa Postal 2600; CEP 70270-970, Brasilia, DF ou revistadoanciadSldsa.org.br. A proposta deste espa~ esclarecer dwidas sobre assuntos ligados as doutJinas da igreja. Dentro do possfvel aresposta sera publicada nesta ser;ao.
(B~I)
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ACONSELHAMENTO

Erton Kohler

Como ajudar
•
•
JOvens em cr1se

Deportomental
de }ovens do Divisao
Sui-Americana

Eles esttio esperando da igreja e dos lfderes uma ajuda especial

"0

s jovens precisam de ajuda!"
Voce ja ouviu essa frase por

Existem mu itos que passam por essa

importante, alem de fortalecer-lhe a
co n fian~a

fase quase sem arranhoes, mas ha ou-

fe em Deus e a

dade e pureza de seu apoio.

na sinceri-

af? Ebem possfvel que, como

tros tantos sofrendo e esperando da

anciao, voce ja tenha escutado um pai,

igreja e de seus lideres uma ajuda es-

Noo subestime o problema. Evite di-

professor. lider de jovens, ou mesmo o

pecial. Afinal, somos os representantes

zer: "Ah, isso nao e nada", "E coisa da

pastor de sua igreja, reconhecendo que

dAquele que veio pa ra "busca r e sa lvar
o perdido'' (Lucas 19:1 0). Alem d~les,

idade", "Todo mundo passa por isso"

ha muitos pais clamando por alguem

um problema precisa sentir que sua si-

que possa ajuda-los a curar algumas fe-

tua~ao

ridas de seus fi lhos.

dado especial e que tem uma

e preciso fa7er i! lgumi'l mic;a.
Os jovens vivem uma fase de defini~oes

e escol has que vao influenciar

toda a sua vida. Em

fun~ao

disso, so-

ou "0 tempo cura". A pessoa que tem
e especia l, que merece um cui so lu ~ao

Como anciao, voce e um dos res-

especial. Quando voce minimiza o que

aumenta ainda mais,

ponsaveis por isso. Mas, o que fazer

esta acontecendo. o loco sai do proble-

quando eles enfrentam outros proble-

entao? Quero lhe apresentar 10 se-

ma em si e passa para a pessoa. Ecomo

mas pessoais, que vao alem daqueles

gredos que podem ajudar muito. Eles

se voce estivesse dizendo: "Voce esta fa-

tfpicos da idade.

nao tratam de questoes especfficas,

zendo 'tempestade em copo dagua"',

Como ajuda-los a enfrentar a esco-

mas constroem a base para apoiar e

"Nao sabe enfrentar seu problema", ou

lha do companheiro para a vida, o lim

aconselhar os jovens, especia lmente

"Nao precisa de ajuda porque as coisas

aqueles que estao vivend o momen-

vao se resolver sozinhas". lsso au menta

tos de crise pessoal.

o tama nho da ferida sentimental que o

frem muita pressao interna e externa.
Essa

situa~ao

de um namoro, a

trai~ao,

o div6rcio, a

pressao do homossexualismo, as drogas, os problemas de auto-estima, a

Oferer;a a fee a orar;ao como reme-

jovem ja tem. 0 problema pode ate pa-

E importante ar-

recer simples ou insignificante, mas

perda do emprego ou falta dele. e. es-

dios fundamentais.

pecialmente. os conflitos espi rituais?

gumentar e apresentar safdas, mas

para ele tem um grande impacto.

Sei que voce pode estar pensa ndo

nunca deixe de levar o jovem para a

Cuidado para nao se confundir. Fi-

que somos uma igreja e essas quest6es

verdadeira fonte de todas as solu-

que atento para nao tratar a pessoa

~oes.

Estimule-o a orar e confia r. Ore

ou o problema usando a sua manei ra

fa~a

de enca rar as coisas. Tente entender

nao correspondem

a nossa realidade. E

preciso redefinir a questao: essa nao

com ele e depois ore por ele e

deveria ser nossa realidade, mas vive-

questao de que ele sa iba disso. 0 fato

e experimentar a real

mos dentro da sociedade e nossos jo-

de saber que voce esta orando por ele

esta sendo enfrentada. As pessoas sao

vens sentem de perto a pressao dela.

vai fazer com que ele se si nta mais

diferen tes, e o que pode ser mu ito

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _____J Revista do A nciao
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simples para urn pode ser uma "barra

e que voce esta acompanhando sua si-

pesada" para outro.

tua~ao.

Demonstre interesse pessoal. Muitas

uma

Essa

solu~ao

demonstra~ao

motiva

do problema.

Procure construir OS decisoes. Esse e
urn dos segredos mais importantes.
Nao diga exata mente o que a pessoa

vezes, mais do que resolver urn proble-

Evite decis6es em momentos impr6-

tern de fazer, por mais que isso esteja

solu~ao

prios. Decisaes tomadas em momentos

claro para voce, mas procure leva-la a

sentimental. Ele quer se sentir amado e

de raiva, tensao, pressao ou mesmo euforia tern grande possibilidade de serem
precipitadas e ferir mais do que resolver.
Vao acabar trazendo arrependimento
mais tarde. Se a pessoa esta alterada,
ajude-a primeiro a se acalmar e enxergar
a real situa~ao por urn ~ngulo menos
tenclencioso, e entao, tomar sua clecisao.

ir descobrindo o cam inho. Quando

ma real, o jovem quer uma

valorizado, como alguem unico e especial. A situa~ao sentimental pode ser a
verdadeira causa do problema ou esta
arnpliando o seu tamanho. Por isso,
procure demonstrar, nao s6 durante

0

aconselhamento, mas tambem em outros momentos, que a pessoa e especial

voce apresenta a
tern menos

for~a

solu~ao

pronta ela

e efeito. Por outro

lado, quando a propria pessoa vai fazend o suas descobertas e construindo
sua decisao, ela tern mais

motiva~ao

para lutar. Na simples descoberta e
tomada de decisao a pessoa
ja come~a a sentir que tern o
problema sob controle e
esta dando o primeiro passo
para veneer.
Niio erie dependencia.
Tome todo o cuidado
para que o jovem comece a caminhar com
suas pr6prias pernas. Nao
erie dependencia, por mais
que voce se sinta valorizado por estar sendo sem-

mesmo tempo desprepara a pessoa para a vida.
E quando voce nao estiver
presente? E quando a pessea tiver que tomar uma
decisao

imediata?

Nao forme pessoas frageis,
suas

inten~oes.

Mantenha os prindpios. Nao tente ser simpatico e agradavel passando
por cima dos princfpios biblicos. Nao tenha medo. Os jovens gostam de quem
e fala a verdade com amor
e bons argumentos.

Seja cuidadoso. Ofere~a ajuda

bi-los de procurar voce como conse-

diferen~a .

sempre em particular. mas nunca em

lheiro. Seja prudente ao falar sobre

nhecer seus limites e encaminhar a

luga res muito sol itaries. lsso poderia

tra i ~ao,

homossexualismo e outros te-

pessoa para um terapeuta ou psic6·

resolver um problema criando out ro

mas sensfveis qu e podem resu ltar

logo cristae. Se isso nao for possfvel,

e abrindo portas para a crft ica ou ten-

gracinhas. Os jovens nao qu erem ser

pelo men os busqu e alguem ma is

ta~ao.

motivo de piadas depois.

Procu re ter. tambem , todo o

Ha algu ns

Nao tenha medo de reco·

prepa rado para ajudar.

Fa~a

isso,

cuidado co m as confidencias. Nao

dias. uma garota me procurou para

sempre, em harmon ia com a pessoa

mencione em publico aquilo que lhe

pedir que ajudasse uma amiga envoi-

que voce esta ajudando.

for confidenciado. Mesmo que voce

vida com homossexualismo. Nao me

Quanto mais voce amar e ajudar

mude os nomes. sempre pode haver

esqueci do que ela disse: "0 pastor de

seus jovens. mais eles vao se sentir par·

alguem que identifi que a pessoa ou

nossa igreja esta sempre contando

te integrante da igreja, maior va i ser o

Eo pior e que a propria pes-

pia das sobre homossexua is, e por isso

desejo deles de participar e ma is moti-

sea pode estar ouvindo e se sentind o

ela nao quer procur<Ho para nao se

vados eles vao estar para andar com

senti r rid feu Ia".

Deus. Nao se

sit u a~ao.

trafda. lsso destr6i a

co n fian~a

em

esqu e~a

de que "Uma

voce como conselheiro. Tome cuida-

Sempre que necessaria, recomende

vida jovem e uma oferta preciosa, o

do tambem com suas brincadeiras.

ajuda profissional. Ajude os jovens

mais valioso presente que pode ser ofe-

que

apenas naquilo para o que voce esta

recido a Deus" (Ellen White, 56 Para }o·

os jovens enfrentam , pois isso vai ini-

preparado, conhece e pode fazer a

vens, pag. 81).

Nao

fa~a

gracinhas de

situa~oes

0

HO M ENA GEM

Celebre
o Dia
do Pastor
undialmente,

cia~ao

mes de outu-

reconhecirnento e gratidao a Deus por

bro e designado pelos cristaos

seu pastor e sua familia. Para esse saba-

como o "Mes da Aprecia~ao ao

do definido nao existe nenhurn sermao

3. Dedique uma ora~ao especial em

Ministerio Pastoral". Assim como dife-

especia l a ser pregado ern homenagern

favor do pastor e seu rninisterio.

ren tes classes de profissionais sao home-

a famflia pastora l, pois a hora do culto

nageadas du rante o ano, foi designada

deve ser sempre reservada para a nutri-

urna data para hornenagear os pastores

~ao

e os que exercem a voca~ao ministerial.

cristocentrieas devern ser apresentadas

A tgreja Adventista do Setirno Dia

ern cada culto. Nao ha Iugar para pro-

M

0

dos membros. Mensagens bfblicas e

separou ern seu calendario denornina-

rno~oes e homenagens

cional o quarto sabado de outubro

A gloria de Deus nao deve ser dividida

para essa merecida hornenagem ao

com ninguern no culto de adora~ao.

pastor, sua esposa e filhos.
A natureza do

servi~o

a igreja.

4.

Fa~a

uma entrevista com a famf-

lia pastoral.
5. Apresente a musica que a familia
pastoral mais aprecia.
6. Escreva uma carta ou prepare

nesse mornento.

Neste ano de 2005, foi escolhido o

pelo rninisterio pastoral

urn cartao especial com assinaturas dos membros.
7.

Ofere~a

urn presente em nome

cia igreja.

realizado

lerna "Eu vos envio" fundamentado no

pelo pastor e sua famflia e singular.

verso bfbl ico de joao 20:21. 0 objetivo

Deus confiou a eles uma das rnais pre-

dos cartazes espalhados por todas as

9. Telefone para o pastor neste dia.

ciosas responsabilidades - cuidar de

igrejas e o de compartilhar a ideia de

10. Planeje uma recep~ao social
de confraterniza~ao por parte
da igreja.
0 que mais va le no Dia do Pastor
eo carinho e a expressao de reconhecimento da igreja. Os pastores sao If·
deres espirituais. Quando uma igreja
faz uma justa homenagem a eles, alguns jovens poderao ser despertados
para o chamado e para a voca~ao ministerial. Transforme esse dia em
uma ben~ao para toda a congrega~ao
que voce dirige.
0

Sua lgreja. Quando eles fracassam no

que 0 pastor e urna pessoa enviada por

cumprimento desse dever, os membros

Deus para urna rnissao especial na lgre-

sao grandernente prejudicados. Nesse

ja e fora dela. Como Jesus foi enviado

contexto, a familia pastoral tem urna

pelo Pai. Ele tambem envia Seus ap6s-

grande responsabil idade perante Deus

tolos de hoje, os pastores.

e a igreja a qua l servem. Ea igreja, por

Muitos lfderes de igreja perguntam

outro lado, precisa orar por eles e

como podern hornenagear adequada-

apoia-los nessa tarefa.

mente o pastor neste dia. Veja algumas

0 Dia do Pastor tern como prop6sito dar aos rnernbros das quase 18 mil
igrejas e

congrega~oes

na Divisao Sui-

Americana a oportunidade de expressar

ideias:
1. Cornece celebrando o Dia do Pastor em sua igreja.
2. Apresente urna pub lica apre-

_ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _-..~ Revista do Anciao

8. Convide a familia pastoral para
um

almo~o

em sua casa.
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REFLEXAD

judson Castro Perez
Pastor em Sao Paulo,
Brasil

Em sua igreja ha
culto ou programa?
A adorariio

pode serum diferencial em nossa congregarao

ue tipo de reuniao existe em sua

for plenamente assimilado pela lide-

o que o ser humano gosta , mas o que

igreja? Como voce classificaria as

ran~a

e compreend ido pelos membros

Deus deseja. 0 culto deve estar em

diferentes reunioes em sua con-

da igreja, nada saciara as necessidades

harmonia com a teologia e a pr;Hica

Q

grega~ao:

culto ou programa? Enquanto

inatas da

voce pensa, talvez esteja formulando oudiferen~a

congrega~ao.

divinas. Nesse sentido, torna-se uma

Este artigo se propoe a mostrar al-

resposta

a revela~ao de Deus.

isto faz? Afi-

gumas caracteristicas do verdadei ro

nal, suas ultimas palavras antes de sair da

cu lto no contexto biblico-cristao. Den-

adora~ao

igreja costumam ser: "Em nosso proximo

tre essas, tres sao fundamenta is na

Deus indicou por aquilo que o homem

programa teremos algo muito especial." 0

adora~ao:

e

quer. Quando isso e evitado, tudo

que ha de errado nisso? Apenas tudo!

uma resposta

de Deus, (2)

muda. A Pa lavra de Deus passa a ser

e

fonte de pesquisa. Torna-se mais facil

tra pergunta: Que

Em primeiro Iugar, deixe-me ad ian-

-

(1) 0 culto de

a revela~Yao

0 culto como resposta de

adora~ao

adora~ao

tar que nada tenho contra um culto es-

uma dadiva de Deus e (3) 0 cu lto de

pecial. Creio que como lfder espiritual,

adora~ao

Como pastor, por cerca de vinte anos, te-

Assim, a i n ten~ao origina l cia adora~ao

0 CULTO E UMA RESPOSTA
A REVELA~O DE D EUS

consiste em substitu ir o que

oferecer um culto aceitavel.

e uma atividade corporativa.

voce esta bastante interessado em elevar
a qualidade das reunioes de sua igreja.

Portanto. o maior problema da

nao e obter qualq uer especie de

proveito, mas adora r a Deus. "0 prop6sito prima rio da ado ra~ao e dar gloria a
ed i fica~ao

nho tambem estado preocupado com o

Quando se elabora um programa, o

assunto. Durante esses anos, promovi

foco de preocupa~ao e para com pessoas.

Deus deve vir primeiro, senao, nao ha-

Deus e nao a
edi fica~ao

do homem;

eventos espirituais de variadas formas.

Afinal elas sao o publico alvo. Tudo e lei-

vera

Conti nuo acreditanclo que sao validos.

to pensando em seu beneficia e satisfa-

son, D. E. W. Ways of Worship, pag. 33.

Entretanto, demo rei a descobrir que, an-

~ao.

A ed i fica~ao do homem vern como re-

tes de pensar em fazer qualquer coisa na
igreja, preciso responder: Sera um cu lto

o servi~o de adora~ao, o foco de aten ~ao
e Deus. Ele e o alvo de nosso louvor e

ou programa? Se a resposta for culto,

tudo e feito buscando Sua satisfa~ao.

vou em frente. Se for programa, desisto.
(ULTO NAO

EPROGRAMA

Com o culto e diferente: ao planejar

Elaborar um culto pensando em

su ltado de uma

0

do homem." - Harri-

ado ra~ao

correta.

CULTO COMO RESPOSTA

E UMA

DADIVA DE DEUS

agrada r pessoas pode trazer conse-

Ao elaborar urn programa, as

quencias funestas. Porque tudo o que

ideias das pessoas sao fundamentais.

Se voce, ate hoje, tern encarado as

podemos produzir e imperfeito e

No culto e diferente, as ideias huma-

reun ioes de sua igreja como progra-

ofensivo a Deus. 0 fato de Deus recu-

nas sao dispensaveis e in6cuas, e as

mas, e hora de reavaliar seus conceitos,

sar a oferta de Cairn ensi na-nos que o

o ri e n ta~oes

porque, definitivamente, cu lto nao e

culto tern um significado teologico.

Dependemos inteiramente dEle para o

programa. Enquanto esse conceito nao

Deve ser oferecido apresenta nd o nao

planejamento do culto.
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Essa concep~ao baseia-se no fa to de
que Deus eo Criador e somos Suas criaturas. Fomos criados

a Sua

imagem e

vocacionados para adora-Lo (ver Gen.

e essen-

cialmente uma atividade corporativa;

e valorizado nos prograrnas, somente Deus e exaltado nos cu ltos.

nao e urn ato de indivfduos isolados,

Quando alguern decide oferecer um

culto e diferen te: a adora~ao

mano

culto a Deus, deve levar ern conta pelo

mas de toda a igreja.

1:27 e 31 ). Nossa completa felicidade

Como a razao de ser de um sacer-

adora~ao

dote era oferecer sacriffcio, uma das

menos tres aspectos: {1) 0 culto cristao

ao Criador e o sentimento da necessi-

fun~oes

rnais importantes da igreja,

a revela~o pessoal de
Deus- uma resposta ao que Deus e e

dade pelo divino e tambem uma dadi-

hoje, e oferecer uma adora~ao corpora-

ao que tern feito; (2) 0 culto cristao

va do Ceu. Alguem acertadamente afir-

tiva. Desta forma, o sacerdocio de to-

como resposta

mou que "Os homens constroem igre-

dos os crentes e plenarnente exercido

para isso fomos criados; (3) 0 culto cris-

se encontra unicamente na

jas, vao

a igreja

formais de

e compartilham atos

adora~ao

porque ha uma

durante o culto.
A

adora~ao

e uma resposta

tao
particular do cristao

sede pelo divino que os move" {Sperry,

se faz sobre a base de sua uniao com

Willard L. Reality in Worship, pag. 60).

Cristo. "Esta r em Cristo" significa o

e um

euma dadiva de Deus -

evento corporativo - aos

olhos de Deus, todos tem a mesrna importancia, todos sao sacerdotes.
Ao planejar urn cuito levando em con-

Portanto, a adora~ao e um impera-

estar incorporado em ''Seu corpon.

sidera~ao

tivo. Emais do que um ato isolado du-

que e "Sua igreja" que 0 adora e Lhe

de adora~o muda. cada parte do culto e

rante a semana. Ela implica em um es-

e obediente. Portanto, a

adora~ao

considerada um vaso sagrado do templo

particular esta fundamentad a no cu i-

de Deus e merece toda aten~ao e cuidado.

to corporativo.

Se o servi~o do culto for elaborado nesse
espfrito, nao havera necessidade de promover o pregador, musico ou convidados
especiais porque os elementos do proprio
culto serao suficicntemente atrativos.
A adora~ao verdadeira consiste em
agradar a Deus e imita-Lo. Da proxima vez
em que voce for aigreja, tenha em mente
que o irnportante nao e se o culto o faz
sentir feliz, mas se torna voce parecido
com jesus, de maneira que os hom ens saibam que voce esteve com Ele.
0

tilo de vida.

Ea constante

de que Deus

e o Criador e somos Suas

l emb ran~a

criatu ras. Por isso, uma vida de adora~ao

e a mais sabia escolha que uma

Ellen White ampliou esse conceito,
ao afirmar: "Quando os seres hurnanos

pessoa pode fazer.

cantarn como espfrito eo entendirnen-

0

unern-se ao· can tico de a~oes de gra-

to, os musicos celestiais tornam o torn c
CULTO DE ADORA\AO

EUMA ATIVIDADE

CORPORATIVA

~as."

- Evangelismo, pags. 504 e 505.

Num programa convencional, uma
ou mais pessoas se tornarn o centro das
a~oes.

Elas sao

pe~as-chave

para o exi-

(ONCLUsAO

Ha uma enorrne

diferen~a

entre

to do programa. A ausencia inesperada

programa e culto. Um nada tern a ver

de urna delas pode ser catastr6fica. No

como outro. Enquanto o elemento hu-

esses aspectos, nossa concep~o

DE MULHER PARA MULHER

Voce pode veneer
Meibel Mello Guedes
Diretora do AFAM
do Uniiio Sui-Brasilelfa

a espelhos dentro de voce que podem defer-

periencias dolorosas ficarao para o resto da vida, des-

mar a ideia que voce faz a seu respeito. Quer

pertando a auto-imagem negativa. Voce pode ter gran-

saber que espel hos sao esses? Sao tres: o espe-

des expectativas e ate possibilidades de

H

lho do passado, o espelho da auto-expectativa eo espelho da sociedade em que voce vive.
Para algumas pessoas, o espel ho do passado e do-

alcan~ar

seus

alvos, mas as feridas na infancia nao Ihe permitem alcan~a-los

e as expectativas sao frustradas. Foi gerado

sentimento de impotencia.

loroso. As experiencias da inf:lncia foram nega tivas.

0 espelho dos valores da sociedade geram uma

Nessa fase, seus sentimentos foram feridos por pa lavras

imagem mu ito diffci l, porque hoje, infelizmente, as

asperas, pela ausencia de amor e cari nho, por compa-

pessoas sao va lorizadas pelo que possu em e pela apa-

ra ~oes

inadequadas com outras crian<;as, ou porque

rencia . Com a inversao do certo pelo errado, a socie-

suas necessidades basicas nao foram supridas. Essas ex-

dade passou a valorizar o mais competente, o mais
inteligente, a pessoa ma is bonita, a que se veste melhor. Nao se olha para os valores internos, para os
princfpios da honestidade, da verdade, da hum ildade
e da bondade. Hoje. ha uma tremenda confusao tambem quanta ao papel da mulh er no seu lar, na profissao e na sociedade.

sao do lar para sair em busca de

OU·

tras atividades que preencham o tempo. Mas, essa safda, essa lalta da presen~a

da mae na ed uca~ao clos fil hos,

laz com que eles

cres~am

sem lim ites e sem
orienta~ao

inseguros,

orienta~ao.

A

seguinte passa tambem a

sofrer as conseqOencias clessa negligencia. 0 psic61ogo Dr. James Dobson
acredita que a falta de valor pessoal
afeta nao apenas o individuo em
quesU'io, mas todos ao redor.
Agora, olh e com firmeza para
jesus e, em vez de co nt emplar
uma mulher rnarcada por coisas
negativas da infancia, observe
quem de fato pode quebrar as correntes que lhe prendem ao passado e liberta-la. Para isso, o passo
seguinte e comp reender o arnor e
ace i ta~ao

de De us por voce: Passe

a sever como objeto do arnor de
Deus. A Bib li a diz: ''Vede que grande arnor nos tern

dade. Para que voce se torne uma nova criatura. e irnpor-

concedido o Pai a ponto de serrnos charnados.fi-

tante ficar livre das rnagoas antigas. Perdoe os que lhe

lhos de Deus!" (t Joao 3:1). Devido a este grande

rnagoaram. Se voce aprender a perdoar aos outros e a

amor que Deus nos concedeu . podernos arnar e

voce mesrna. como Deus perdoa. voce escapara da tortu-

aceitar, tanto a nos mesmas quanto os outros. Nos

ra e se tornara uma pessoa venceclora.

amamos porq ue Ele nos amou primeiro (I joao

Tenho certeza de que voce nao quer ter uma vida

4:19). Com essa "ace i ta~ao" torna-se mais facil entender e aceita r o passado.

em cfrculos, passa nd o sempre pelos mesmos pro ble-

Nao lique pensando que o passado e uma corda

mas, as mesmas
mesmas

f ru stra~oes ,

lirnita~oes. Ven~a

os mesmos erros e as

qualquer atitude de der-

que o sustentara pelo resto da vida. Conscientize-se de

rotismo. Esteja ligada a Deus. e voce procluzira fru-

que Deus comanda todas as coisas e Ele pode usar seu

tos para a eternidade.

passado para fins que voce nunca imaginou. Com-

Aprenda a viver uma nova vida. Lembre-se de que

preenda que Deus pode usar ate mesmo as experien-

voce tern novos prop6sitos e nao deve olhar para suas

cias negativas do seu· passado, para voce testemu nhar

li mita~oes,

do Seu poder em sua vida.

mas para suas possibilidades.

Nao ha formulas magicas nem ata lhos, mas sua per-

Paulo diz que Deus nos escolhcu antes da lunda~ao

seve ran~a e for~a de vontade unidas

a for~a poderosa de

e fan tast ico ter a certeza de

Deus tornarao voce uma rnu lher rna is feliz, de bern con-

que Deus pode conduzir os acontecimentos de nossa vida

sigo mesrna e de bern com os outros. Veja: diante de

para os Seus prop6sitos! Talvez. para voce, o passado seja

voce ha grandes possibilidades de ser urna mulher ven-

muito doloroso, mas, por favor, nao use as horas inlelizes

cedora. Voce foi criada para veneer a lalla de amor, a

do mundo (Efes. 1:4). Como

como se lossem notas prorniss6rias, a lim de alegar que
Deus lhe deve alguma coisa em

rela~ao

a solrimentos do

passado. Sa be, isso pode ser uma desculpa para a autopie_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

_j

lalla de simpatia, a falta de bondade. e a lalla de solidariedade com os semelhantes. Seja alguern que mostra
ao rnundo que vale a pena ser crista.
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