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e ta m-

m Atos 1·8, encontramos uma promessa maravl-

pirito Santo nao e apenas agente de poder, Ele

lhosa: ·'Rrcebere1s poder, ao descer sabre v6s o

bern um agente de dire~ao. Romanos 8:'14 d1z: ''Pois to-

Espirito Santo. e sereis Minhas testemunhas tan-

dos os que ~ao guiodos pelo Espinto de Deus sao filhos

e que esta-

to em jeruc..alern corno em tocla a judeia e Samaria e

de Deus" (grilo nosso). 0 grande problema

ate aos confins da Terra." Essa passagem nos apresenta

mos sempre

o Espirito Sdnto como agente de poder. Uma das coisas
mais importanles no trabalho de lideranc,a da igreja e

sempre estamos dispostos a nos deixar guiar pelo Espi-

estarmos consoen tes de que, muito mais que preparo

deixarmos gular por l:le.

bu ~cando

o poder do Espirito, mas nem

rilo. 0 poder do l:.spirito vern como resultado de nos

academico. talentos. capacidade pes-;oal ou outras van -

Nao adi anla muito clamar a Deu-; pol' poder no

tagens. nossa maior necessidade e clo poder do Espiriro

momenta cle subir ao pLilpllo ou diante de um con-

de Deus em n6s.

flito de ideias na co missao cia igreja. se antes de sai r

EEle quem da sabedoria para a tomada de deci- de casa eu nao atendi a voz do Espirito Santo me disoes corretas. E Ele quem da equilibno emoc1onal zendo para pedir perdao ao meu filho ou a minha
em situac,oes criticas. EEle quem confere e[icacia a esposa. Nao adianta muito eu implorar que o Espirinossa pregac,ao, auxiliando-nos desde a preparac,au
da mensagem ate

a co mpreensao

to Santo me de exito no evangelismo, se nos recantos

e recepc,ao por

mais profundos de minha consciencia ha uma porta

ainfluencia do Espirito para me lazer aban-

parte dos ouvintes. En fim , o poder do Espirito e ele-

fechada

mento fundamental, ind1spensavel e Jnsubstltuivel

donar um pecado.

na vida do lider cristao.

Nao sera muito proclutivo meu esfor(o de buscnr o

Deus in'>i ste em que desfrulemos da atua(ao do
Espirito Santo. Voce. anciao. tem

poder de Deus para enfrentar os desafios do rneu mi-

a sua disposicao to-

nisterio, se eu nao t1ver a mesma

clispos1~ao

pclra per-

dos os recursos do Ceu para fa zer de voce urn ho-

mitir que o Espirito Sa nto dirija minha vida , meus pia-

mem de Deus. A questao que eu quero levantar ago-

nose todas as minhas deci~oes.

alcan~ou

essa experiencia. o

Voce pode ser urn verdadeiro homem de Deus. mas

que esta fa Ilando? 0 que esta faltando para que voce

lembre-se que ser um homem de Deus nao significa

seja pod erosamente usado pelo Espirito? 0 que esta

apenas ter o poder de Deus. mas Slm, ser dirigido por

rae: se voc.e ai nda nao

faltando para que, de fato, sua prega9Jo
cora~ao

aque~a

Deus em tudo. 0 ma1or risco que voce pode esta r cor-

o

das pessoas? 0 que esta fa ltando para que

rendo eo de ouvir a voz de Deus, en tender Sua vontaesque~a

voce tenha autoridade sobre o diabo e suas hastes?

de e nao cumpn-la. Portanto, nunca mais se

0 que esta faltando para que o poder prometido seja

desta verda de: o poder de Deus em nossa vida sera pro-

rlerramado sobre sua vida?

porcional

disposi<;ao de nos deixarmos guiar

pclo Espirito Santo.

Eu quero que voce reflita na segui nte verdade: o Es_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,I Revi sta do Aflciao
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esde o terceiro trirnestre do ano passado, o leitor deve ter percebido rnudan(as na Revista do Andiio. Ela
recebeu papel cuche, nova arte e cores ern todas as paginas. Corn isso se tornou rna is atraente e gostosa
-~~~

de ler. Porern, para surpresa rnaior, o Pastor Jonas Arrais se afastou da equipe.

Desde que a Revista do Ancilio passou a ser editada pela Divisao Sui-Americana, no ano

2001 , os Pastores Alejandro Bull6n e Jonas Arrais fica ram responsaveis pela prod uc;ao e linha
editorial deste peri6dico.
Porern, na ultima Assern bleia rnundial da lgreja, o Pastor Arrais foi charnado pa ra desempenhar a fun(ao de secreta rio ministeria l associado da Associac;ao Geral e editor da Revista
do Andiio em nivel mundial.
Ern nome dos anciaos do nosso continente, a Revista do Ancilio da America do Sui agradece o que ele fez pelo ancionato durante o qOi nqOenio findo, e deseja-lhe sucesso na
nova missao.
Com sua safda. a Associa~ao Min isterial da Divisao'Sui-America na, recebe Ranieri Sales,
jovem e experiente pastor que tem traba lhado como departamental e admi nistrador na
Uniao Norte-Brasileira . Ele estreia, neste numero, escrevendo na se(ao "De co ra~ao a cora~o"

sobre a atua~ao do Espfrito Santo junto a lideran(a da igreja.

Ainda nesta edi¢cio. inclufmos o calendario denominacional para o prirneiro trirnestre e

(/Estou plenamente
certo de que Aquele
que come~ou boa
obra em v6s ha de
comp/eta-la ate ao
Dia de Cristo j esus. n
Fi/ipenses 1:6

sugestoes para o prograrna de evangelismo da Semana Santa. Entre outras materias, estao
os "esbo(os de sermoes" e artigos con tendo respostas para duvidas que surgem nas igrejas. Tire proveito da leiturae desfrute, ao lado da familia, urn ano repleto de vit6riasr
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Participa~ao

de todos

ergio foi batizado dez anos atras,

desse trabalho, os desafios e limita~oes

A participac;ao dos membros de mi-

quando ainda morava no estado

tfpicos de uma pequena igreja e as con-

nha igreja e muito positiva. Fel izmen-

do Ceara. FaL oito anos que )e

qu istas que tern

S

mudou para Goias com a famflia.

Eca-

sado com Elza Maria Rezende Silva e

alca n ~ado

podem ser

te, ha uma influencia de uns sobre os

uteis a outros lfderes que labuta m em

outros no sentido de se envolverem no

ci rcu nsta Rei as semelhantes.

trabalho. Mas sei que ai nda nao atingi-

tem dois filhos: Yuri. de doze anos. e

mos o ideal.

Epreciso estar sempre fa-

Ele conheceu o evangelho numa

Qual e sua principal meta no
lideran(:a do igreja?

vendo. Se o lfder nao estiver continua-

epoca em que estava sendo vitimado

Sergio: Somos uma congrega~ao pe-

mente motivando as pessoas, natural-

lvina. de oito.

Anciao:

lando, motivando, convidando, envol-

pela bebida alco61ica. Quem fez o pri-

quena, mas estamos conscientes de

mente elas comec;am a desanimar. Meu

meiro contato com ele foi urn jovem ad-

que Deus pode e deseja nos usar para

desafio e envolver toda a igreja. Quan-

ventista que prontamente lhe ofereceu

alcanc;armos as pessoas de nossa vizi-

do os membros estao envolvidos na

um curso blblico. Logo ap6s o batismo,

nhanc;a. Assim, tenho-me empenhado

missao designada por Cristo, os proble-

a igreja. Tornou-se

em conservar a unidade da igreja ten-

mas desaparecem. Aprendemos, en-

llder e sua maior paixao passou a ser

do em vista seu crescimento espi ritual

quanta ensi namos.

compartilhar com outras pessoas a ex-

e a capacitac;ao dos membros para o

passou a se dedicar

"Como mi-

evangelismo. Nao podemos trabalhar

nha primeira vit6ria com Deus foi mi-

isoladamente. Precisamos dar as maos

Que estrategia ou metodos voces tem
ado to do para o cumprimento do missiio?

nha liberta~ao do alcool, agora eu preci-

e nos consagrar. Precisamos buscar a

Ultimamente, temos born numero

so ajudar outras pessoas a tambem des-

pu reza vivida pela igreja no tempo

de pessoas empenhadas em dar estu-

lrutarem uma nova vida com Deus."

dos ap6stolos.

dos bfblicos e desenvolvemos urn pro-

periencia de sua

co nv~rsao.

Aos 37 anos de idade, atua como diretor do Grupo do Pa rque Mingone 2,
no municipio de Luziania, Goias. que e
uma

congrega~ao

com pouco mais de

30 membros. Sua atividade

a frente

jeto de combate ao fumo em nossa co-

Como voce avalia a participa(:iio dos
membros no trabalho missionario, e o
que pode ser jeito para aumentar esse
envolvimento?
;an-mar

munidade. Fizemos pesquisa e descobrimos que esse problema e muito serio em nosso bairro e as pessoas estao
precisando de ajuda. Por esse rneio

--~--
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pretendemos encontrar urn camin ho

missionario. A imagem que os mem-

nho em ver todos os mernbros envolvi-

de acesso a eles e, finalmente, levar a

bros tern do pastor depende muito

dos e participando das atividades da

para essas pes-

das impressoes que o lider local pas-

igreja. Esse

soas. Outro ponto em que ja estamos

sa. Se o relacionamento entre eles

que temos na lideran(a.

come~ando

a trabalhar, e a organizados membros em pequenos gru-

nao e born, e como uma infec~ao que
contamina todos os membros. Aqui,

Sua igreja realizou olguma campanha

euma forma eficiente de

estamos felizes porque temos desfru-

de evongelismo no ultima Semana San-

unir as pessoas, promover o crescimen-

tado de excelente relacionamento

ta? Como foi?

to espiritual e motivar para ·o trabalho.

com o pastor.

mensagem da

~ao

pos. pais essa

salva~ao

e urn dos grandes desafios

Sim. Tivemos urna serie de reunioes
evangelfsticas. Nossa igrejinha esteve lo-

e0

Como voce avolio o entrosomento entre

Qual

o pastor e o anciiio ou, em seu coso, o

nos otividades do igreja?

pastor e o diretor do grupo?

0 pastor transmite as principais
orienta~oes

ja. Ele

e

para o programa da igre-

nosso lfder. 0 lfder local -

envolvimento de suo familia

volventes e varias pessoas demonstra-

e diretora dos depar-

rarn interesse pelo estudo da Bfblia. Con-

tamentos da Escola Sabatina e Comuni-

tinuamos dando atendimento aos inte-

ca(ao, formamos uma equipe rnissio-

ressados. Daqui a alguns dias, quatro

naria juntamente com nossos lilhos.

pessoas serao batizadas como resultado

Minha esposa

desse trabalho. lsso da vida a igreja.

anciao ou diretor do grupo - tern o
lrabalho de apoiar e auxiliar o pastor,
alem de se

esfor~ar

para que as ins-

tru(oes dele sejam colocadas em pratica na igreja.

E muito importante

que haja essa harmonia, mas para

tada todas as noites. Os temas foram en-

Quais sao as principais dificuldodes em
seu trabalho como diretor do grupo?

Para mim, a maior dificuldade

ea

falta de envolvimento de alguns mem-

Quantas vezes voce prega por mes e

e

qual sua principal fonte para a prepara~iio

dos sermoes?

bros da igreja. As vezes, temos reunioes

No minima duas vezes. Minhas fon-

e empenho

de treinamento e capacita~ao e !amen-

tes sao: a Biblia, os livros do Espirito de

de ambas as partes (do pastor e do

to que alguns nao assistam. Essas reu-

Profecia, outros livros da casa Publica-

anciao ou diretor do grupo}. Se nao

nioes sao importantes para o Cresci-

dora Brasileira e a Revista do Anciiio.

isso

e necessaria esfor~o

e haver queda

mento da igreja e para beneficia da-

espiritual e desanimo no trabalho

queles que participam . Como lfder, so-

for assim, a tendencia

Que mensagem voce gostaria de comparti/har com outros anciiios e
diretores de grupo?

Jesus disse: "ide". No come~o.
eu nao acreditava que alguem
pudesse se converter como resultado do meu trabalho. Mas descobri que, quando obedecemos
a ordem de Jesus, Deus da o exito. Precisamos "ir" e o Espfrito
Santo cuida dos resultados. E os
resultados serao inevitaveis se lizermos o trabalho com dedica~ao

e amor pelas almas que es-

tao perecendo no pecado. Minha
mensagem e: esteja pessoalmente envolvido na evangeliza(ao e
se esforce para envolver todos os
demais membros da igreja_

0

LIDERANQA

Ladeira abaixo
Direcionamentos isolados podem conduzir adventistas ao precipfcio
james A. Cress
StaetLlrio ministerial
do Associo~llo Gerol

profecia indica que, nos ultimos

A

alguem achar que eo unico

dias, a igreja de Deus passara

a ter uma boa ideia. A des-

primitiva. "E que, dentre v6s mesmos.

vas de reformar a igreja, esse loco

se levantarao homens falando coisas

estreito rejeita o quadro total ou os di-

da criatividade.

pervertidas para arrastar os discfpulos

versos pontos de vista e acaba prejudi-

"Estas dedicadas almas consideram vir-

atras deles" (Atos 20:30).

cando exatamente o corpo que preten-

tude o jactar-se de sua liberdade de pen-

pelos mesmos desafios da igreja

peito de suas melhores tentati-

Aprimeira vista, os primeiros passos

dia melhorar. "Esses homens uni late-

sar e agir independentemente. Nao

na descida de uma ladeira raramente

rais nada mais veem alem dessa coisa

atendem a nenhum parecer de outrem.

parecem perigosos. Na verdade, muitos

unica que se lhes dominou a mente." -

Nao se deixam ensinar por quem quer

descem a ladeira achando que estao

Evangelismo, pag. 216.

que seja. Foi-me mostrado que a obra

lortalecidos no rei no de Cristo e seguindo a vontade de Qeus. Contudo, a maioria dos grupos independentes segue
uma trilha direcionada a tragedia.
PROPOSITOS DE DEUS

especial de SatanaS e introduzir OS ho(ONSELHO REJEITADO

mens a crer que Deus lhes ordena agi-

Recusar o conselho da lideranr;a de-

rem por si mesmos. e escolherem seu ca-

monstra desrespeito para com o Deus do

minho, independentemente de seus ir-

Ceu que coloca indivfduos em posic;oes

maos." - Testemunhos para Ministros e

de responsabilidade. Embora Deus nao

Obreiros Evange/icos, pag. 29.

Ate mesmo os melhores pianos ne-

exija a uniformidade de opiniao ou de

cessitam do equilfbrio do corpo (igreja)

metodologia. um espirito independente

como um todo. A Escritura adverte con-

que rejeita o born conselho reflete mais

tra uma parte do corpo t.entar ser tudo

das atitudes sociol6gicas de sua cultura

o desprezo - reais ou imaginarios -

efazer tudo. Nada e tao perigoso como

do que da espiritualidade e ate mesmo

com muita facilidade criam rafzes de

ABRIGAR RESSENTIMENTOS

A orientac;ao corretiva, os insultos e

amargura que envenenam a mente

ganhar os perdidos. Os interesses egofs-

dade, devor;ao e instru<;ao. sao escolhi-

sensfvel, de modo que o ministerio que

tas se tornam tao profundos que e ne-

das longas

antes era frutffero se torna completa-

gligenciada ate mesmo a missao evan-

afirma<;oes de erro. "Ver-se-a que estes

mente arruinado. "Segui a paz com to-

gelfstica, que originalmente pode ter

que proclamam mensagens falsas nao

impulsionado sua agenda.

terao urn alto senso de honra e integri-

dos e a

santifica~ao,

sem a qual nin-

guem vera o Senhor, atentando, diligentemente, por que ninguem seja fa lgra~a

para corroborar as

dade. Enganarao o povo, e porao de
OISTINy\0 SUTIL

mistura como erro os Testemunhos da

Os independentes rapidamente per-

irma White, servindo-se de seu nome

espa~o

para dar influencia a sua obra. Escolhe-

que, brotando, vos perturbe, e, por

para recrutar a atenc;ao e o dinheiro de

rao dos Testemunhos certos trechos

meio dela, muitos sejam contamina-

membros lea is. Mesmo que ainda profes-

que acham que podem ser torcidos de

dos" (Hebreus 12:14 e 15).

sem acato as doutrinas e a missao da

modo a apoiar sua atitude e os coloca-

lgreja, incitam distin<;oes sutis destinadas

rao numa moldura de falsidade, para

a demonstrar sua posi~ao "hist6rica" e a

que o seu erro tenha peso e seja aceito

Se nao forem tratados, tais ressenti-

de "rnais santos do que os outros''. De for-

pelo povo."- Ibidem, pag. 42.

toso, separando-se da

de Deus;

nem haja alguma raiz de amargura

cebem que dispoem de pouco

ADMINISTRAy\0 MAIS RESPONSAVEL
mentos logo criam metastase formando

ma tfpica, esses sao pontos menores que

a opiniao de que nao se pode confiar

desencadeiam rajadas de proporr;oes tais

na lgreja organizada e na aplica~o que

que levam a questoes maiores. "Procur·a-

ela faz de seus recursos por meio de vo-

vamos muito ansiosamente que as Escri-

goso tanto quanto apostatar. Lembre-

turas nao fossem torcidas para adapta-

se: urn deslize ou uma escorregadela

agenda independente e prioridades

rem-se as opini5es de qualquer pessoa.

nao se compara a uma descida vertigi-

pessoais logo passa a estimular o rece-

Procuravamos fazer com que nossas di-

nosa num esqui ou num tren6. Se lhe

bimento de ofertas, a solicitac;ao do df-

vergencias de opinioes fossem tao pe-

parecer mais facil seguir descendo a la-

zimo e outras contribui~oes. As solicita-

quenas quanto possfvel. nao insistindo

deira do que aceitar a ajuda celestial

tos,

or~mentos

e auditorias. Advogar

ABANDONO DA CREN(A
Escorregar

e espiritualmente

peri-

<;oes fervorosas mascaram a irresponsa-

n6s sobre pontos que eram de menos

para mudar, ore para que o Espfrito

bilidade, as prioridades nao aprovadas

importancia, a respeito dos quais havia

Santo lhe mostre as implicac;oes de

e a utilizac;ao nao documentada.

opinioes divergentes ... Os homens farao

manter urn espfrlto de independencia

urn mundo de urn atomo e urn atomo de

do corpo. Caso seja tentado a continuar

urn mundo." -Ibidem, pags. 25 e 165.

escorregando, lembre-se: "Eie [Deus]

ENFOQUE E$TREITO
Os independentes, que se concentram em recrutar indivfduos ou recur-

B

cita~oes

esta guiando, nao
DESLEALDADE DISFAR(ADA

sos da lgreja estabelecida, inevitavel-

Alega<;oes de lealdade ao dom pro-

mente negligenciam a tarefa maior de

fetico de Deus dao a aparencia de pie-

Revista do Anello

ramifica~oes

trans-

viadas, nao urn aqui e outro ali, mas
urn povo." - Ibidem, pag. 61.
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CONSULTORIA

RECEBIMENTO POR
PROFISSAO DE FE
Tenho visto algumas pessoas serem incorporadas ao rol de membros atraves da profissao de fe.
Minha pergunta e a seguinte: Em quais circunstancias a igreja recomenda que se

fa~a

a profissao de

fe, e nao o batismo?
Prezado irmao, e verdade que e possfvel receber uma
pessoa como membro da lgreja Adventista do Setimo Dia
por meio da profissao de fe. Ee verdade tambem que algumas igrejas tern aplicado mal esse procedimento.
Em primeiro Iugar. precisamos lembrar de urn ponto basico: a projisslio de te nao substitui, em hip6tese
alguma, a experiencia do batismo. Ou seja, a lgreja nao

Para a aplica~ao desta ultima situa<;ao (item 4),

e

preciso se observar criteriosamente as instru~oes do
Manual da lgreja, as quais nao vamos lranscrever aqui
por questao de espaw
Dadas essas
tos com

rela~ao

explica~oes,

quero

refor~r alguns

pon-

a aplicac;ao incorreta da projissiio de je:

recebe por profisslio defe uma pessoa que nunca tenha

Esta errado - Receber por profissiio de te urn ex-

sido batizada por imersao. Em Mateus 28:19-20 esta

membra que tenha sido removido do rol de membros

claro que, para se tornar "discfpulon, e necessaria ser

por apostasia ou transgressao dos principios biblicos e

batizado. 0 Manual da Jgreja define esse ponto da se-

das normas da lgreja. 0 reingresso a cond i ~ao de mem-

guinte maneira : "0 Novo Testamento institui o batismo

bra deve ser atraves do rebatismo.
Esta errado - Receber por projisslio de fe uma pes-

como rito para adm issao a igreja." (Capitulo 6}.
Veja como esse assunto e definido pelo Manual do lgre-

soa que, por alguma razao, esteja impossibilitada de en-

jo, capitulo 6 - Admissao de Membros por Profissao de Fe:

trar no tanque batismal e que nunca tenha sido batiza-

"Ha quatro circunstancias em que pessoas que acei-

da por imersao anteriormente. No caso de doenc;a termi-

taram a mensagem adventista do setimo dia podem ser

nal. a igreja deve ser solicita em apoiar espiritualmente,

aceilas na igreja local por profissiio de [e:

levar espera n~a e conforto e a certeza de que se o cora-

1. Urn dedicado cristao proveniente de outra comu-

nidade crista, que ja foi batizado por imersao, da maneira praticada pela lgreja Adventista do Setimo Dia .

c;ao estiver aberto para receber a jesus como Salvador
pessoal, a sua salvac;ao e urn assunto entre ela e Deus.
Esta errado - Receber por projissiio de je um mem-

que, devido as co ndi ~oes mundiais, nao pode conseguir

bra de outra igreja da denomina~ao cuja carta de
transferencia tenha sido retida por motivo de disciplina

uma carta de transferencia da igreja a que pertencia.

eclesiastica. Sea igreja estiver retendo a carta indevida-

2. Urn membro da lgreja Adventista do Setimo Dia

3. Urn membro da lgreja Adventista do Setimo Dia

mente, existem recursos definidos pelo Manual do lgre-

cujo pedido de uma carta de transferencia nao recebeu

ja para solucionar a questao. Mas nunca, em hip6tese

e mem-

alguma. deveria uma igreja receber por profissao de fe

nenhuma resposta da igreja de que ele ou ela

bro. Nesse caso deve-se buscar a ajuda da Associa-

urn membro que esteja sob disciplina eclesiastica. 0

cao/Missao. Sea igreja que fez o pedido esta situada em
outra Associa<;ao/Missao. deve ser buscada a ajuda de
ambas as Associac;oes/Missoes.
4. Uma pessoa cuja qualidade de membro foi desloca-

daou retirada. porque ela era membro desaparecido. mas
llc1 realidade permaneceu

fiel ao seu compromisso criSiao."

Caro anciao:
AAssociacao Ministerial da Divisao Sui-Americana equem
responde. Escreva para Consulton'a - Caixa Postal 2600; CEP
70270-970. Brasma. OF ou rev/stadoanciao@dsa.org.br.A propasta deste espaco e esclarecer dtividas sobre assuntos ligados a administracao de igreja. Dentro do possivel a resposta
sera publicada nesta secao.
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COMUNHAD

Postura
,..,
na ora<;ao

Angel Manuel
Rodriguez
Diretor do lnstilll(o
Biblico de Pe:sqUisos do
Associo(ilo Geral

lguns membros de igreja, bem-in-

va em pe diante do Senhor'' (verso 13).

solo, geralmente com os brac;os estendi-

encionados, tern concluido que

Veja tam bern o caso de J6 (J6 30:20).

dos. Prostrac;iio eraramente assodada na

ora~oes

na igreja deve-

Os judeus costumavam orar em pe

riam ser de joelhos dobrados. 0 debate

nas sinagogas e nos cantos das prac;as

Bfblia com oracao (I Reis 1:47; Mar
14:35). mas e fundamenlalmente uma

demonstra que a ora~ao ainda e conside-

para exibir sua piedade. jesus conde-

expressao de respeito e submissao diante

rada significativa na experiencia crista.

nou o orgu lho mas nao a pratica de

de um superior (II Sam. 14:4; 14:22: I

orar em pe (Mat. 6:5). Permanecer em

Sam. 28:14). No contexlo religioso. essa ~

odas as

Mas. conforme a Bfblia, as

o ra~oes

sao

ora~ao,

apresentadas a Deus par Seu povo em di-

pe na

ferentes circunstancias e posturas fisicas.

temos ao fa lar com Deus. Significa que

Cron. 20:18).

Eintensificada a convic~o

e a genuina fonte da vida

1. AJOElHADO.

enfatiza a liberdade que

uma postura de adora¢cio (conferir com II

Ha muitos exemplos

0 reconhecemos como Rei do Universo

de que Deus

do povo orando ao Senhor cie joelhos

e que e nosso rrivilegio requisita r dEle

humana, o Unico que pode preserva-la

dobrados, sugerindo que isso era uma

orientac;ao, ben~aos e favores.

(Num. 16:45; Josue 7:6: conferir com Sal.

pratica comum. Daniel orava ajoelhado

3.

SENTADO. A pratica de orar en-

95:6). Prostrar-se nao se tornou urn as-

tres vezes ao dia (Daniel 6:10), Estevao

quanta se esta sentado

e rara na Blblia,

pedo indispensavel de adora<;ao na igre-

caiu sabre os joelhos e orou antes de

mas nao totalmente inexistente. Um

ja crista. provavelmente porque Deus

morrer como martir (Atos 7:60), e Pedro

bom exemplo eo do rei Davi, que "assen-

nao mais Se manifestou ou habitou per-

ajoelhou-se diante do cadaver de Tabi-

tou-se diante do Senhor. e orou" (II Sam.

manentemente em urn particular Iugar

ta para orar em seu favor, antes que ela

7:18 (NVI). Essa e a postura assumida por

na Terra. mas ficou acessfvel por meio de

retornasse

a vida (Atos 9:40;

ver tam-

urn individuo buscando

instru ~oes

dire-

Seu Filho (veja joao 4:21-24).

Efe. 3:14). Ajoelhar-se

tamente do Senhor. ou por meio de Seu

Esse breve estudo indica que na Bf-

era urna expressao ritual de entrega vo-

profeta (II Reis 4:38: Eze. 8:1: 33:31), e

blia nao ha uma postura particular na

luntaria da vida do adorador a Deus.

que esta pronto para servi-Lo.

qual aos adoradores foi requisitado orar.

bern Atos 20:36:

2. EM PE. Permanecer em pe dian-

4. DEJTADO NA CAMA. Encontramos

Posturas sao importantes apenas para

era tambem

tambem na Bfblia casos em que pessoas

externar que elas sao expressoes exterio-

uma pratica usual. talvez mais comum

oraram durante a noite em sua cama. En-

res de reverencia. sentimentos da alma e

do que ajoelhado. Urn dos mais nota-

quanta na cama, pensavam

no Senhor e

compromissos com o Senhor. Uma pos-

veis casas e encontrado em II Cronicas

meditavam nEie (Sal. 4:4: 63:6). Essa pas-

tura s6 nao era suficiente para abranger

20:1-13, quando Juda foi confrontado
com a possibilidade de ser atacado militarmente e josafa convidou o povo

lura coloca a enfase na ora~o como opor-

todas essas experiencias. Par isso, encon-

tunidade para meditar na bon dade do Se-

tramos nas Escrituras uma diversidade

nhor enquanto se busca a Sua ajuda.

de

te do Senhor em

ora~ao

para orar. Ele permaneceu em pe na
assembh~ia

pela

na casa do Senhor e orou

liberta~ao

enquanto o povo "esta-

op~oes

e possibilidades. Qualquer

5. PROSTRADO. Quando em prostra-

tentativa de selecionar uma como supe-

c;ao, pessoas colocaram seu corpo em ho-

rior e indispensavel sobre as demais nao

rizontal sobre o chao e a face apoiada no

dispoe de sustentac;ao bfblica.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __.. Revista do Ancilio

0

JOn·mot 2 0 0 6 L - - - - - - - - - - - - - - - -

PREGAyAD

tarefa do pregador nao

A

e meramente produzir

Cuide para nao levar as pessoas uma palavra

bon5 sermoes conforme a5 regras da homiletica

mente recheada de

inven~oes

SO·

humanas e sem sabor,

ensinadas por professores e livros. Seu conheci-

poder e esperan~a . Se voce e eu pudessemos olhar por

mento das Escrituras, de Hist6ria e da natureza huma-

meio de um aparelho de Raio X, para dentro do cora-

na 5ao 6timas ferramentas, mas isso tudo nao e sufi-

~ao

ciente. Lembre-se de que sua principal missao e dizer:

em que nos leva ntamos para pregar, sera que nao mu-

"Faze isto e viveras»(Lucas 10:28).
Pense, por urn momento, nao no tempo que voce
gasta preparando sermoes, meditando e orando a respeito do que dizer, rna~ no tempo que os outros gastarao ouvindo voce. Su ponha que voce sempre tern duzentas pessoas na

congrega~ao

de cada individuo presente no audit6rio na hora

darfamos nossa prega~ao? Nao ficariamos ma·is entusiasmados e cuidadosos? Nao fica rfamos com vergonha
de nossa monotonia e superficialidade?
Imagine se voce pudesse saber que amanha ou na
semana segu inte, alguem em seu audit6rio morrera , e

e prega para elas meia

ele esta ouvi ndo seu ultimo sermao hoje e nao sabe o

hora por semana. lsso corresponde a tres dias inteiros

que acontecera, o que voce tem a dizer a essa pessoa?

de oito horas para uma pessoa, no perfodo de urn ano.

Se ela conhecesse o futuro, diria: ''0 que devo fazer

Pense nas batidas do cora~ao no periodo de 24 ho-

para viver na eternidade?" Portanto, meu amigo, pregue os

ras de vida de uma pessoa. Pense na quantidade de

grandes temas das Escrituras. Pregue as grandes verdades.

vida que voce tern exigido das pessoas para parar e ou-

Muitas decisoes eternas para o certo ou errado, para a vida

vir voce. "Tu amas a vida?" perguntou Benjamin Fran-

ou para a morte, estao nas maos dos pregadores!

klin. "Entao, nao desperdice tempo, pois ele e a materia da qual a vida e feita."
- - - - - - -- - - - - - - - - 'Revista do A nciiio
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JOn·mor
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INFORMATICA & PREGAyA D
Muito Material Disponfvel
Como a Internet oferece espa~o a baixissimo custo,
tem se tornado cada vez mais um importante recurso para
disponibilizar grandes volumes de conteudo, os quais podem ser acessados pelos usuaries, com facilidade e rapidez, viabilizando e democratizando de fato a informa~o.
A lgreja Adventista tem se beneficiado tambem das
vantagens e facilidades proporcionadas pela internet.
Os dois sites destacados a seguir sao bons exemplos de
bancos de conteudo que oferecem material de quaildade para as programa~oes e outras alividades da
igreja, em duas areas onde a novidade e a variedade
fazem muita diferen93: jovens e pequenos grupos.

fi;;~5~~~~~

Logotipos, Musicas e Testes: Conteudo bem especifico em cada area.
Especiais e Programas J.A.: Material para elaborar
program as em datas especiais- como Dia das Maes, dos
Pais, Namorados, Pastor, Crian~ e Natal-e programas
completes, alguns simples e outro~ sofisticados.
Perguntas e Respostas: Textosdo Pastor Erton Kohler, lfder dos jovens na DSA, sobre temas polemicos
para os jovens.
Pequenos Grupos: Temas e conteudos para debates de Pequenos Grupos de jovens.
Sociedade J.A.: lnstru~oes sabre planejamento, organiza~o. funcionamento e metodos das sociedades
de Jovens Adventistas.

www.mi nisteriojovem.com
Esse e um site bem simples, mas que se
tornou um verdadeiro referendal quando www.pequenosgrupos.org.br
se trata de conteudo relacionado com
Esse endere~o oferece
;::===:::"ll conteudo sabre a base bfblica
as atividades e interesses dos jovens
adventistas. Contem tanto material e
e hist6rica para os Pequenos
Grupos, e apresenta grande
de tao boa qualidade que dificilmente frustra quem o acessa em busca de conteudo
quantidade de material para
uso imediato, principalmente
em alguma das 13 areas nas quais seleciona os minas seguintes areas:
lhares de textos, figuras, musicas e apresenta~oes
'#~·Wiffiil'F-'i'iiiii:lliii:iiMH
Materiais diversos ou Arvisuais.
Essas areas estao acessfveis atraves da coluna de quivos: Dezenas de arquivos no rormato .ppt (apresenfinks que fica a esquerda da tela, e os principais sao:
la~5es prontas em PowerPoint). com conteudo sobre o
Din:imicas: Sugestoes e material para dinamicas e treinamento, planejamento e a pr6pria atividade dos
jogos de grupo, algo que sempre anima e dinamiza a Pequenos Grupos.
Dicas: Bons textos curtos. Es6 baixar (fazer o downparticipa~ao num programa.
Esti lo de Vida e Reflexoes: Essas duas areas reunem load) e usar.
Treinamento: Diversos seminaries para Coordenacentenas de belos textos. prontos para ser usados. ou
como subsidies para estimular sua criatividade.
dores e lfderes.
Li~o: Esbo~os de li~oes completas. classificadas por
Evangelismo: Textos com orienta~ao sabre como
organizar as atividades de testemunho, alem de ser- assunto, para serem utilizadas nas reunioes de Pequenos Grupos.- Marcia Oias Guardo, editor da CPB. 0
moes e estudos prontos.

"Quanta mais oumenta nosso conhecimento, mots
rvidente fico nossa ignoranoa." - Honore de Balzac

"Nenhum vento sopra a favor de quem niio
sa be para onde ir. "- Seneca
Nadal
Nadal

m
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ESBDc;JD DE SERMAD

Dois homens e duas casas
Mateus 7:24-27
INTRODU(AO
1. 0 maior de todos os pregadores. naque·
le que eo mat or de todo~ os sermoes. fa lou de dois homens e duas casas. Por
mais paradoxa I que nos possa parec;er, os
dois homens sao opostos e. ao mesmo
tempo. semelhantes.
a) Opostos porque enquanto urn e prudente
0 outro e imprudente. Semelhantes porque ambos ouvem a mesma Palavra.
b) Opostos porque. enquanto um obedece. o
outro nao obedece. sao semelhantes no
ouvtr: porem. opostos no obedecer. Aquestao nao esta no ouvir. mas sim. no ouvir e
obedecer Do texto e do contexto. deduzt·
mosque jesus. ao falar dessa manetra. nao
tmha em mente o cnstao e o impto: mas
Stm. dots upos de cnstaos: o tiel e o tnfiel.
2. Calvi no disse: "Apenas uma tempestade revelara a verdade. A<:. vezes. ur'na tempesta·
de de crises ou calamidades revela que tipo
de pessoas somos, pois a verdadeiril pieda·
de niio se distingue totalmente de sua imt·
ta~o ate que venham as provac;oes."

1- SIMILARIDADES
1. 0 desejo de ambos era o mesmo· construir uma casa. Ao qt,Je parece. escolhe·
ramo mesmo Iugar e matenal, e fizeram
as casas no mesmo padrao. Haja vista. as
casas loram vitimas das mesmas coisas
logo. estavam pr6xima.s. Eo que deduzt·
mos da narrativa de jesus.
2. Esses dois homens e as duas casas eram
lictfcios. Na verdade, jesus queria dizer
que sempre haver~ na igreja dois tipos de
crentes que aparentemente sao iguais.
a) Apnmetra coisa t1 dizer com relac;ao a es·
ses dots tipos e que. asstm como havta st·
milandades entre os dois construtores e
suas construc;oes, tambem ha similaridades entre os dois tipos de crentes que fa·
zem parte da igreja.

II- 0 QUE OCORRE NA IGREJA
1. A primetra dessas similaridades e que.
asstm como as duas casas. os dois lipos
de crentes tarnbem serao encontrados
no mesmo Iugar, a saber. na igreja.

a) Con forme a narrativa. os do is hom ens le·
vantaram as casas oa mesma localidade,
pots quenam estar perto um do outro e
dos no;. Da-se o mesmo no terrcno religtoso. As duas classes de pessoas. ou de
crentes, estarao sempre envolvtdas nas
mesmas i.ltivtdades. Ambas sao vistas e
considerados como membros da igreja, e
na verdade o sao. Senti.lm-se 1untos e escutam precisamente os mesmos pregadores e advertenoas
b) Segundo as aparencias. essef> crente.s estao
na mesma posi~o. sao dotados da mesma
perspectiva e interessados nas mesmas ali·
vidades. 0 crente infiel nao se acha lora da
igre1a. tam bern faz parte dela e ate esta in·
teressado em seu progresso. A superficie.
os do1s tipos de cnstaos- o lie.I eo Ill Itel sao tao parecidos. quanto eram aqueles
dotS.Coostrutores e suas obras.
2. Mas as similaridades nao param. Conrorme 1a vimos. ambos pareciam ser mov•·
dos pelos mesmos desejos. No campo religtOso tambem niio e dtferente. e aqu1
1a~ o pengo. Pois os deSeJOS do crente
nao genufnO SaO. em geral, OS mesmoS
desejos do crente fiel.
3. Mas que desejos sao esses?
a) Ele (o crente nao genufno) deseja ser perdoado e quer acreditar que seus pecados
foram apagados.
b) Ele anseia a paz.
c) Ele dese1a vida melhor.
d) fie esta avido pelas ben<:aos de Deus e
parece busca-la.s com fervor
e) Ousariamos ir um pouco alem e afirmar
que o falso crente sente. igualmente desejo muito grande de possuir poder esptrituaL 0 let tor se Iem bra da hist6ria de Simao. relatada em Atos 8? Vamos ler os
Vf'rSOS 18 e 19.
4. Aquele homem havia presenciado varios
milagres realizados por Filipe. Ficou impressionado com o que vira e dese1ou
muitfssimo receber aquele poder. lncluStve, propos ate compra-lo. 0 poder espt·
ntual realmente fascma. Ser visto como
alguem esptritualmente podero.so traz
um falso sentimento de realiLa~ao.

j Revi sta do Anciao
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Ill - FALSA APAR~NCIA GERA FALSO
SENTI MENTO
1. As duas classes de crentes nao somente
anelam as mesmas cotsas. mas parecem
possui-las. Nao somente isso, creem que
as possuem. Nos versos que antecedem o
texto desse sermao. jesus disse· "Muitos.
naquele dia, hao de dizer-Me: Senhor.
Senhor! Porventura, nao temos n6s profetizado em Teu nome. e em Teu nome
nao expelimos demon tos. e em Teu
nome nao fizemos muitos milagres?"
(Mat. 7;22 e 23). A resposta de jesus ja sabemos qual e.
a) Os que tinham expulsado demonios em
nome de jesus, pareciam crer em sua salvac;ao. Nao havia neles vesligios de duvidas
quanto a 1sso. Cnam que linham sido perdoados: pareciam ter paz. desfrutavam dos
privilegios da religiao: pareciam ser dotados de poder espintual. pois ate milagres
foram realizados. Tambem costumavam
dizer "Senhor, Scnhor" e. de fato. pretendiam passar a eterntdade na companhia
do Senhor. No entanto, estavam perdidos1
2 . Voce percebe como possivel ter um falso senso de perdao? Percebe como e possivel possuir uma falsa paL. falso consolo
e falsa orienta{iio? Somente a decepc;ao
sofrida pelo falso crente jamais sera falsa.
3. As duas casas. embora aparentemente
iguais, eram diferentes. S6 que isso foi
notado somente no dia da tempestade: a
diferenc;a estava no subsolo. alem davista. E.nquanto uma casa fora construida
sobre a areia. a outra tinha alicerces tirmados na rocha. e essa Rocha e Jesus
Cristo. sobre o qual devemos firmar a
edificac;ao de nossa casa espiritual.

e

CONCLUSAO
1 . Como vimos. o inliel construiu sua casa
sobre a areia. 0 liel a construiu sobre a
rocha, e a rocha e jesus Cristo. Esobre
esse Fundamento que urna genu ina casa
espiritual deve ser construida.
0

Coloboracoo de }Ost' Pert•im dos Santos, seaetcirio
muJtsteriol do AsSQUO(QO Brosri·Centrol
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ESBDyD

Eu e minha casa serviremos ao Senhor
•
INTRODU<).O
1. Se houve um lider que apresentou as li-

nhas distihtas do que significa fe viva em
Cristo, esse foi Josue.
2. Nas maos dele estava a tarefa de conduzir Israel ate canaa.
3. Nao seria facil porque Israel era um povo
dificil, murmurador, inconstante.
4. Mas em tres ocasioes foi marcante a presenr;a divina e a for91 desse lider consagrado a Deus.

1- COMISSAO E CERTEZA DA VIlORIA
1. Deut. 31 :6-8 - Moises fa lou ao povo animando-o a vit6ria . Falou a Josue sabre a
tarefa de conduz.ir Israel ate Canaa e que
Deus iria com ele e adiante dele.
2. jos. 1:9- Deus fa lou com Josue repetindo
o que Moises havia dito: "5e forte e corajose... 0 Senhor, teu Deus, e contigo por
onde quer que andares." Essas palavras
foram decisivas para Josue. Eram a certeza da presenc;a divina que se uniria a for·
c;:a humana, dando a seguran~a da vit6ria.
II -A SANTIFICA<).O DO POVO
1. Josue 3:5- Deus havia operado muitas vezes em favor de Israel e agora estava para
agir nova mente e de forma milagrosa.
a) Do outre lade do Jordao. o povo ja avistava a tao sonhada terra de Canaa. Entre
eles e a Terra Prometida havia um obstaculo: o Jordao - que transbordava em
toda a sua extensao e for~a .
b) Josue, cheio do espfrito e poder de Deus,
colocou-se diante do povo e disse, com
autoridade divina: "Amanha o Senhor fara
maravilhas no meio de v6s" (Josue 3:5).
c) Josue certamente conhecia a verdade en·
contrada em Heb. 12:14 (ler).
2. Para ser real, a.santifica~ao precisa apresentar resultados praticos e visfveis.
3. 0 que representaria de forma pratica a
santificac;:ao pregada por Josue? 0 que Israel deveria fazer?
a) Lanc;:ar fora os fdolos.
b) Lava r suas vestes.
c) Purificar suas casas.
4. Loncar fora os idolos: a convivencia com
pagaos e quatro seculos de escravidao

m

Josue 24:15

eg1poa continuavam presentes. Copiavam a religiosidade e costumes dos id61atras. Sera que tambem hoje ha idolos que
precisamos por para fora de nossas casas?
5. Lovar as vestes: No deserto havia dificuldades e uma delas era a Ialta de.agua. lsso
dificultava lavar as vestes. Agora, porem,
estavam diante do Jordao e havia agua em
abundanda. Quando Deus estava para dar
Sua lei a Moises, no Monte Sinai, Ele pediu
que as vestes lossem lavadas.
a) Agora estavam prestes a conquistar a Terra Prometida e Deus queria que Seu povo
estivesse limpo. Transferindo para hoje:
ha muitas ideias pr6prias com respeito a
assuntos em que a vontade de Deus e
clara. Essas ideias poluem nossa espiri·
tualidade e precisamos lavar nossas ''vestes'' com o sangue da just~~a de Cristo,
para ficarmos tambem limpos.
6. rurificar as casas: as tendas em que o
povo morava precisavam estar em ordem.
A purificac;:ao aqui nao envolve somente o
ambiente mas tambem seus moradores. a
conversa~ao, o modo de viver, de se relacionar entre si, os habitos alimentares e,
em nossos dias, tambem as leituras e os
programas de 1V que se assiste.
a) Depois que os israelitas lan01ram fora os
fdolos, lavaram as vestes e purificaram
suas casas, estavam prontos para a travessia e para tamar posse da Terra Prometida.

Ill - PROPOSITO DE PERMANECER FIRME
1. Finalmente, Israel se acomodou em Canaii. Nao havia mais guerras e o povo
plantava e colhia numa terra que manava
Ieite e mel. Tudo parecia estar tranqUilo.
2. Porem, com o passar do tempo, praticas
pecaminosas estavam novamente entre
o povo de Deus. lsso preocupou Josue,
que estava idose e ja recolhido ao seu lar
em Timnate-Sera.
a) Josue, en tao. encheu-se de preocupa~ao
pelo povo de Deus e convocou os lfderes
em Siquem. Em todo pais nenhum lugartinha tantas recorda~oes sagradas~ranspor
tavam a mente para o concerto de Deus
com Abraao e Jac6, e relembravam votes
solenes por ocasiao da entrada em Canaa.
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Ali estavam as montanhas de Ebal e Gerezim, testemunhas silenoosas daqueles votes que agora. na presen~ de seu chefe
prestes a morret, se reuniram para renovar.
3. Josue recordou mais uma vez a hist6ria
de Israel e, por sua determina~ao, a area
foi trazida de Silo. A ocasiao foi de grande solenidade. Depois de apresentar a
bondade de Deus para com os israelitas,
ele os convidou, em nome de Jeova, a escolherem a quem servir. Ao dizer "escolhei hoje a quem sirvais~. Josue desejava
leva-los a servir a Deus, nao constrangidamente. mas de livre vontade.
a) Se lhes parecia mal s~rvir a Jeova. fonte
de poder e de benc;aos, que escolhessem
naquele dia a quem serviriam - se aos
"deuses a quem serviram vossos pais", e
do meio dos quais Abraao fora chamado
a sair. "ou aos deuses dos amorreus em
cuja terra habitais". Seria loucura Israel
preterir as divindades por cuja adorac;ao
os arnorreus haviam sido destrufdos!
b) "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor", disse Josue. 0 mesmo zelo santo
que inspirava o corac;ao do chefe comunicou-se ao povo. Seus apelos provocaram a resposta decisiva. (Josue 24:16).
c) Assim reiteraram o compromisso de fid elidade: "Ao Senhor, nosso Deus, serviremos
e obedeceremos a Sua voz" (verso 24).
4. E Josue erigfu uma coluna como memo·
rial (Jos. 24:27 e 28).
5. "Serviu. pOi$, Israel ao Senhor todos OS
dias de Josue e todos os dias dos anciaos
que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josue" (los. 24 :31).

CONCLUSAO
1. Como chefes de familia, esta na hera de
tambem lanc;:armos fora os idolos. lavar as
vestes no sangue da justic;a de Cristo e purfficar nossas casas daquilo que certamente
esta prejudicando sua edifica<;ao espiritual.
Que privilegio e criar condic;oes para que
nossa familia se prepare para habitar a Canaa celestial!
0
Coloboracno de Carlos Enoc Poillletm, seaeldrio
ministerial do Associa~oo Plana/to Central
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ESBDC(D DE SERMAD

Manifesta~ao

da gra~a de Deus

II Corfntios 8:1-5
INTRODU(AO
1. A igreja crista prirnitiva foi duranJente
perseguida. Corn exce(ao de Joao. todos
osapostolos forarn rnartirizados. Entre os
maiores inimigos da igreja estava Saulo
de Tarso. Fariseu convicto, educado aos
pes de Gamaliel, ele desejava prender e
malar todo.s os defensores da mais recente "seita heretica".
1- 0 CHAMADO DE SAULO
1. A conversao de Saulo esta relatada em
Atos 9. Viajando para Damasco, foi abordado por jesus. Ficou cego. foi jogado por
terra e ouviu uma voz que dizia: "Saulo,
Saulo. por que Me persegues?" En tao. perguntou: "Quem es, Senhor"? "Eu sou jesus. a quem tu persegues. Duro e para ti
recalcitrar contra os aguilhoes." Eele. tremendo eaton ito. disse: "Senhor, que queres que eu fa(a?" (Atos 9:4-6).
a) Nascia o ap6stolo dos gentios. De perseguidor passaria a perseguido.
2. Saulo passou a chamar-se Paulo e tornouse um evangelista guiado pelo Espfrito.
a) Depois de receber a "imposi(ao de maos"
(Atos 13). Paulo foi enviado a pregar.
b) Um dia. em visao, ouviu a voz de um varao que dizia : "Passa a Macedonia e ajuda-nos· (Atos 16:9). Deus o chamava
para anunciar o evangelho ali. Entao.
ele foi para aquela regiao onde estabeleceu igrejas.
II - CARAGERf~TICAS DA IGREJA EM
CORINTO
Em muitos aspectos, as igrejas cristas da
Macedonia eram diferentes da congrega~ao
deConnto. Ali. a igreja caracterizava-se por
senos problemas espirituais, entre os quais:
1. Discordias e divisoes: I Cor. 1:10 e 11 - Os
membros da igreja viviam ern conflitos.
Uns diziam: "Eu sou discipulo de Paulo".
Outros afirmavam : "Eu sigo Apolo". Ainda hoje existem congregar;oes em que os
filhos de Deus vivem competindo. A gra~a de Deus nao pode se manifestar em
uma igreja formada por pessoas que vivem brigando.
a) Orgulho espiritual. separar;ao aletiva e

luta pelo poder impedem o crescimento
da igreja. Cristo nao esta dividido.
2. Amor permissive: I Cor. 5:1 e 2 - Em Co·
rinto. havia quem se atrevia a viver marital mente com a ex-esposa do proprio
pai. E o pior. a igreja nao tomava providencias para disciplinar esse pecado.
a) Devemos arnar o pecador e fazer de tudo
para restauni-lo. Porem, ao lidarmos
com o pecado, Deus espera que sejamos
implacaveis.
b) 0 Espfrito Santo nao pode Se manifestar
numa igreja em que se tolera o pecado,
tenha sido ele cometicfo por membros ou
lideres.
3. lngratidao e egofsmo: I Cor. 9:4. 11 e 14
- A igreja nao compreendia serum privilegio sustentar a prega(ao do evangelho
e questionava o ministerio de Paulo. Entao, o apostolo lhes interrogou: "Se nos
vos semeamos as coisas espirituais. sera
muito recolhermos de vos bens materiais?... Nao ordenou o Senhor que aqueles "que pregam o evangelho, que vivam
do evangelho?"
a) 0 egofsmo. a infidelidade eo materiallsmo impedem a manifestacao do poder de Deus na igreja. Em Sua providencia. o Senhor estabeleceu a devolur;ao
do dizimo e das ofertas como um meio
de erradicar do cora~ao humano o
egoismo e sustentar a prega~ao. Muitos
nao aceitam, deixam de ser fieis e perdem as ben(aos. Com isso. ret~m o que
a Deus pertence e se colocam fora do
plano divino.

Ill- A GRA\A ALCAN<;ADA PELOS
MACEDON IOS
Enquanto era triste a cond i ~ao espiritual da igreja em Corinto, a manifestar;ao
da gra~a de Deus nas igrejas da Macedonia
foi maravilhosa:
1. Alegria em meio a tribulac;ao: IJ Cor. 8:2
- Que poder lhes capacitava a experimentar gozo e alegria. mesmo em meio
as provas se. naqueles dias. dedarar-se
cristao era colocar o pescoco na forca?
a) Cristaos. no passado e hoje, t~m que enfrentar tenta(oes. injusticas, limitac;oes
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financeiras, enlermidades. perseguic;ao
no traba(ho e na escola etc.
b) Como suportar a prova sem blasfemar
nem desanimar? S6 ha uma forma: viver
em comunhao diaria com Cristo. recebendo diariamente a graca eo poder de Deus.
2 . Generosidade em meio a profunda pobreza: II Cor. 8:2- Ser liberal. generoso e
liel quando o bolso esta cheio e facil. A
prova vem e quando chega a crise. quando as posses sao escassas. A igreja na Macedonia era liberal mesmo em meio a
profunda pobreza e nisso e modelo para
todas as igrejas cristas.
a) Onde habita o Espirito Santo ha abundllncia e generosidade. Os macedonios
davam o que podiam. davam alem do
que podiam e voluntariamente.
b) Sem duvida. aquela igreja recebeu um
precioso dom e era formada por pessoas
cbeias do Espfrito Santo.
3. 0 segredo dos macedonios: 1 Cor. 8:5 Primeiramente. a si mesmo se deram ao
Senhor. Esse eo segredo de uma vida crista feliz e aben(oada. Nao existe valor na
entrega de bens sem a entrega da vida.

CONCLUSAO
1. Ainda hoje. Deus deseja ver em nossa
igreja a mesma grac;a e poder que se ma·
nifestou nas igrejas da Macedonia.
2. E interessante olharmos para o proprio
cora(ao e fazermos as seguintes perguntas: Com quem mais me pare(o: com os
cristaos corfntios ou com os rnacedonios?
Ha em mim um espfrito de contenda e
sectarismo? Sou toJerante com o pecado
em minha propria vida? Tenho sido fiel
em todas as coisas? Compreendo ser um
privilegio devolver meu dizimo e assim
participar da evangel i za~ao do mundo?
3. Cada um de n6s deve procurar alcanc;ar a
mesma grac;a alcanc;ada pelas igrejas da
Macedonia: alegna em meio a tribulac;ao. generosidade em meio a profunda
pobreza, voluntariedade. espirito de sacriffcio e profundo senso de missao. 0
Colabora~iio de Antonio Mafia 5. Souza, secretaria
mimsterial do Assoaaciio Sui-Motogrossense

ESBDyD DE SERMA D

0 testemunho de Enoque
Genesis 5:21 -24
INTRODUV,O
1. Havia dois grupos de pessoas naquele
tempo: os fieis e 1nfieis.
a) Durante algum tempo, os fieis e os infiei.s
permaneceram separados. Os fieis habitavam as montanhas, e os intieis ficavam
nos vales. Enquanto se mantiveram separados. os fieis adoravam a Deus corretamente. Mas. como passar do tempo, desceram das montanhas e come(aram a se
misturar com os infieis.
b) "Esta associa(ao produz;iu os piores resultadoL. misturando-se com os depravados. [os fieis]tornaram-se semelhantes a
eles [os infieis] no espfrito e nas a\oes: as
restric;oes ao setimo mandamento eram
desatendidas e 'tomaram para si mulheres de todas que escolheram'."- Potriarcas e Profetas. pag. 81.
c) Os mandarnentos de Deus to ram esquecidos. Passaram a buscar os prazeres mun·
danos. 0 pecado espalhou-se pelo mundo como praga

1- 0 CARATER DE ENOQUE
1. Apesar da infidelidade que prevalecia e
crescia, havia urn grupo de homens fieis
e santos que vivia em companhia de seres celestiais. Esses homens. alem de terem urn s61ido intelecto, fevavam a serio
a missao de ensinar fic;oes de lealdade
para a sua gerac;ao.
2. Enoque era urn deles. Ele amava a Deus
e guardava Seus mandamentos. Mas.
ap6s o nascimenlo de seu filho, Matusalem, tudo mudou. Enoque aprendeu a
preciosa lic;ao do cuidado e do amor de
Deus pelo homem.
a) 0 andar de Enoque com Deus nao foi em
arrebatamento de sentidos ou visao, mas
envolvia todos os afazeres diarios.
b) Enoque nao se tornou erernita. exclulndo-se inteiramente do relacionamento
com pe.ssoas. Ele tinha uma missao a realizar no mundo.
c) Enoque foi esposo. pal e chefe de familia
exemplar. Mantinha um estilo de vida
constante e inabalavel.
d) Enoque desenvolveu uma vida de ora-

c;ao bastante intensa. "Angustiado pela
crescente iniquidade dos impios. e temendo que a deslealdade deles pudesse diminu ir sua reverencia para com
Deus. Enoque evllava a associac;ao
constante com os mesmos. e passava
mu ito tempo na solidao, entregando-se
a medita(ao e orac;ao. .. Para ele a orac;ao era como a respira(ao da alma: vivia na pr6pria atmosfera do ceu". - Patnarca:, e Projetas. pcig. 82.
3. Deus deu a Enoque o pnvilegio de receber
revel a~oes sobre rnuitos fatos do futuro:
Deus Ihe con(edeu o dom de profecia
a) Fa lou a ele sobre a destrui~ao do mundo
pelo dih.ivio.
b) Mostrou-lhe a segunda v1nda de Cristo. e
a destrui~ao l111al do mundo.
c) Mostrou-lhe a ressurrel(ao dos rustos.
sua glonosa coroa(ao e a d_estrul(ao do~
impios.
4 . Enoque foi um destemido reprovador do
pecado e grande pregador da rustica. Os
homen daquela gerac;ao zombaram daquele que nao procurava juntar ouro au
prata, au adqwrir posses oeste mundo. 0
coracao de Enoque estava nas coisas
eternas. Ele olhava para a Cidade Etema.
Seu espirito, corat;ao e conversa~ao eram
sabre coisas eternas. Mesmo estando na
Terra. habftou pela fe o re111o celestial.

II - DEUS 0 TOMOU PARA Sl
1 . "Durante tres seculos. Enoque andara
com Deus. Dia apos d1a. almerara uma
uniao mais intima: cada vez ma1s estrelta $e tornara a comunhao ate que Deus o
tomou para Si. Estivera no limiar do
mundo eterno. havendo apena$ um passo entre ele e o pais da bem-aventuranca: f!. agora abriram·se OS portais: 0 an·
dar com Deus durante tanto tempo praticado em Terra continuou. e ele passou
pelas portas da santa cidade- o primeiro dentre os homens a entrar ali." - Patriarcas e Profetos, pag. 87.
2. Foi sentida sua falta na Terra. "Notava-se
a ausenoa daquela voz que fora ouvida
dia ap6s dia em advertencia e instrut;ao.
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Alguns houve. tanto dos justos como dos
impios. que lesternunharam sua partida:
e. esperando que pudesse ter sido transportado para algum de seus lugares de
retire. aqueles gue o amavam fizeram di·
lfgentes pesqwsas para o encontrar... Referiram que nao mais era encontrado.
pois que Deus o tomara."- Patriarcas e
Pro/etas, pag. 88.
3. Com a translada<.ao de Enoque. Deus
tenc1onava ensinar uma l 1 ~ao importante: que ha proveito em serv1r a Deus. visto que uma pesada maldic;ao repousa so·
bre o ser humano e a morte e o lim de
todos. Levando Enoque para o Ceu. Deus
mostrou o que lara com todos aqueles
que forem fie1s a Ele.
a) 0 carater desse profeta representa o estado de comunhao que todos aqueles que
hao de ser comprados da Terra deverao
manter com Deus por ocasiao do segundo advento de Cnsto.

CONCLUSAO
1. No fim da hist6na do mundo. assim

como ocorreu antes do diluv1o. o caniter
de cristaos fieis tambem se contrastara
com a iniquidade prevalecente.
2. WSeguindo os impulsos de seu corac;ao
corrompido e os ensinos de uma filosofi a enganadora. os homens rebelar-seao contra a autoridade do Ceu. Mas.
como Enoque. o povo de Deus procurara pureza de cora~ao. e conformidade
com Sua vontade. ate que reflitam a semelhanca de Cristo. Como Enoque, advertlrao o mundo da segunda v111da do
Senhor. e dos jufzos que cairao sobre os
transgressores: e pela sua santa conversa~ao e exemplo condenarao os pecados
dos imp1os. Assim como Enoque foi
transiadadO para 0 au ante) da deSITUI·
c;ao do mundo pela agua. assim os justos
vivos serao transladados da Terra antes
da destrui(ao desta pelo fogo."- Patriarcas e Pro/etas. pag, 86.
0
Colabora~iio de Carlos Fnoc Pollheim, secretdrio
mwisterial do Assoctaciio Plana/to Central
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experiencia
espiritual
profunda
A maioria dos cristaos nem imagina, mas uma
experiencia espiritual mais profunda esta adisposi~ao de todos.
Ela ocorre quando o crente deixa o Espfrito Santo atuar em sua vida,
fazendo reacender a chama do "primeiro amor" por Jesus, motivando-o
para a prega~ao do evangelho. Quer viver esta experiencia?
Entao, pe~a esta obra agora mesmo e descubra como.
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Adquira Rumo ao Futuro
0 objetivo do autor desta obra e dar visao
clara e inspiractao aos lfderes, para que
desenvolvam o senso de missao e se capacitem
para transformar a igreja de Cristo e a cultura
do seculo 21.
Uvro replete de conselhos praticos e estrategias
muito Uteis para lfderes em qualquer
esfera da igreja.
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ESBDyD DE SERMAD

V6s sois a luz do mundo
Mateus 5: 14
INTRODU(AO
1. ·vos sois a lu7 do mundo'' (Mat. 5.14) e.
~em

duvida. a mais extraordinJria decla·
ra(ao a respe1to do crente feita ern todos
os tempos.
2. Quando anahsamos o cenario. as c.1rcuns·
tanCias cas pessoas as quais foram d1n·
g•das essas palavras, etas se revestem de
significado muito especral. Euma decla·
ra<iio repteta de implica<oes no que lange av1da e conduta cristas.
a) Essa e uma declara<ao que nos ajuda a
entender o que Slgmflca ser cnstao.
3. A palavra "V6s'". que Iemos na declara(iio
de Jesus. aponta para cada um de n6s.
Corremos o perigo de ler essa declara(ao
e pensar que nada tern que ver conosco
e apenas com os ouvmtes irned1atos de
jesus Porem. se nos consideramos crentes. e ass1m cre10, eta se aptica a n6s.
mesmo apos do•~ m II ,mos. Se jt'~u~ t'~ld

va fa lando aos Seus seguidores, entao es·
tava falando comigo e com voce. pois
tambem somos segu1dores do Mestre.

1- 0 MUNDO ESTA EM TREVAS
1. Essa solene declara(iio de Cristo requer
anal1se ma1s pormenonzada. Porem, antes. queremos considera-la em seu~ aspectos gerais, procurando extrair a~ imphca(oes que nos parecem 6bvias.
a) A prime1ra delas e que o mundo estJ em
trevas Ora, se o crente. e tao-somente o
crente. e luz, entao tudo o mais esta em
trevas. Seria isso verdade? Vejamos:
2. Embora a civiliLa<iio contemporanea se
racta de possu~r luz crentffica e cultural. a
Biblia continua afirmando que o mundo
se encontra mergulhado na mais densa
escundao.
a) 0 problema que. em bora 0 hom em tenha o "conheomento", ele nao telll consegllldo saber como ut1hza-lo de forma
adequada C1t0, por exemplo, a descoberta da energ1a nuclear. que possibilitou a
cna(ao da bomba atomica. um artefato
que ja demon~trou sua 1mensa capacrdade de causar destru•<iio e terror.
3. Adlflculdacte res1de no fato de que o co·

e

nhecimento do mundo e puramente mecanico e cientifiCO. Quando COnSideraITIOS os problemas vita is do sere do existir. veriftcamos que o mundo v1ve mergulhado na p1or das trevas de sua h1st6ria,
e a declara<ao do Senhor jesus salta-nos
aos olhos como a mais pura e mstalina
de todas as verdades.
a) Meditemos por um memento no terreno
da vida. na conduta e no comportamento humano. Ex1stem mu1tas pessoas dotadas de prolundo conheomento em varias areas do pensamento e que sao consideradas pessoas fracassadas em sua
v1da pessoal.
b) 0 insucesso no casamento tem sido um
dos campos mais ating1dos pelas cefebridades. As rela~;oes matrimoma1s entre
pe~soas tamosas duram pouco. simplesmente porque nao conseguem se tolerar
rnuludmt:ntt'

lo t:nt rdr

c) As na<oe-5 tambem nao se entendem.
Pelo angulo politico. social e econ6m1co
se observa um mundo em lrevas.
d) Eo que d•zer quando o assunto e religiao?
Por toda parte se levantam movimentos
fanatlcos em que. de forma cega e servil,
mult1does se dobram diante de lfderes exploradores da mgenu1dade das pessoas.
deixando de Iado a ilumina<ao da Palavra
de Deus que conduz para a vida.
e) Ecom pesar na alma e dor no corac;ao
que somas obrigados a admitir. ainda
que a contragosto, que o mundo se encontra mergulhado nas mais densas Irevas tambem no campo espiritual.

II - TEMOS SIDO DE FATO A LUZ?
1. Enquanto pensadores, fil6sofos e cientistas esUio perplexos sem saber o que
lazer, embora reconhec;am a situac;ao
ca6t1ca do momenta, jesus aponta
para m•m e para voce, e d1z: "V6s sois
a luz do mundo."
2. Temos. de fato. sido a luz do mundo?
Tendo 1sso em mente. passemos agora a
cons1derar a questao de acordo com o
seu lado pr<it1co. Como e que o cristao se
lorna lut do mundo'
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a) Referindo-se a jesus, Mateus 4:16 diz: "0
povo que jazia em trevas viu grande luz."
A primeira coisa que jesus fez neste mundo foi desmascarar as trevas. Por que?
Porque Ele era diferente de todas as pessoas que viviam nas trevas.
b) 0 crente genuino e. inevitavelmente, a
fuz do mundo. nao porque se esforc;a
para ser. mas porque isso lhe e natural.
Pelo lato de ser o que e. o cristao leva
uma vida diferente e 1sso por si s6 denunda todas as outras mane1ras erradas
de viver. de1xando envergonhado quem
as executa.
3. Alguem ja chegou ate voce. sem nunca
te-lo visto antes, com a pergunta: ··voce e
crente?" Certamente, foi em um momenta em que voce estava condizente com o
comportamento de cnstao. Por outro
lado, ninguem tara essa pergunta ao ve-

na

igrt'jd

wm a

Bfblid nd m ao.

Essa pergunta s6 e feita quando ha contraste. quando voce. de fato, atua como
luz do mundo.
a) "Levem a luz aonde quer que forem; most rem que tem for<a de prop6sito, que nao
sao pessoas indecisas. facilmente domlnadas por maus companhe1ros. Nao ace•tem as sugestoes dos que desonram a
Deus, antes procurem reformar, reaver e
salvar pessoas do mal."- Mensagens aos
}ovens, pag. 23 (Linguagem atuafizada)

CONCLUSAO
1. Terminando. gostaria de ponderar com
voces a respeito de algumas coisas. Sendo
inegavel que o mundo precisa de contrastes, aproveito para fazer algumas perguntas para nossa reflexao. Onde, como e em
que estamos causando contrastes?
a) Em casa? No relacionamento com outras
pessoas? Nos lugares que frequentamos?
Na nossa aparencia e maneira de !alar?
Nos programas de TV que assistimos? Em
nossa temperanc;a e fidelidade' Pensemos nissol
0
Coloboro(iJO de jose Pereiro dos Santos, secre/Orio
numsteflol do A~SOCtO((JO Brosti-Centrol
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ESBOyO DE SERMAO

Como lidar com os perdidos
Lu cas 15:3-32
INTRODUV.O
1. 0 mundo esta cheio de pessoas totalmente perdidas, correndo de um lado
para outro, no meio das multidoes.
2. Ecomum acontecer de perder-se quando
se viaja para lugares desconhecidos.
Voce ja se perdeu alguma vez? Eu ja.
Como e bom quando alguem se dispoe a
nos ajudar a encontrar o endere~o que
procuramos. ja reparou que. ao identifi·
carmos o caminho de volta, sentimos
sensa~ao de seguran~a?
3. Alem das pessoas perdidas, existem outras que vivem sozinhas e sofrem de solidao. Estatfsticas mostram um numero assustador de pessoas com depressao e vftimas desse problema. Muitas ate come·
tem suicfdio. A solidao tambem se tornou um mal do nosso tempo.
4. Nesta ocasiao, eu gostaria de fazer considerac;:oes sobre tres hist6rias da Bfblia que ilustram a condi~o de muitas pessoas hoje:
I - TR£S HISTORIAS SOBRE PERD IDOS
1. A primeira e a da Ovelha Perdida (ler Lucas 15:3-7). Lendo esse texto podemos
considerar varias coisas sobre ovelhas, inclusive seu comportamento como animal:
a) Elas sao d6ceis. ingenuas e obedientes.
b) No caso da ovelhinha da parabola, ela
sabia que estava perdida, mas nao sabia
o caminho de volta.
c) Hoje. quantos sofrem por estar nesta
mesma condic;:ao! Perdidos e nao sabem
como retornar ao Pai.
2. A segunda hist6ria e ada Moeda Perdida
(ler Lucas 15:8-1 0).
a) A moeda ilustra a situac;:ao de pessoas
que pod em estar perdidas dentro da pr6·
pria casa.
b) Mesmo na igreja. muitos podem estar
passando pela experiencia da moeda
dessa parabola: nao sabem que estao
perdidos nem ao menos conhecem o ca·
minho de volta.
3. A terceira hist6ria e a do Filho Pr6digo
(ler Lucas 15:11-32).
a) Por sua pr6pna vontade, esse filho decidiu
tomar o caminho da perdic;:ao. Finalmente.
percebeu que estava perdido e Ionge do

Pai, porem, conhecia o caminho de casa.
b) Quantos vivem essa mesma situa~ao: estao perdidos por livre escolha, mas continuam tendo na cabe~a o mapa do caminho para os bra<;os do Pai.

II - COMO ALCAN<;AR OS PERDIDO$
1. Precisamos aprender como os pC)stores de
ovelhas lidam com seu rebanho no campo.
a) E importante que o pastor conte suas
ovelhas, ou seja, saiba quantas sao;
b) lsso implica em conhece-las pelo nome e
distinguir suas caracteristicas pessoais.
c) Somente quando as conhecemos e sabemos quantas sao. somos capazes de sentir a falta de alguma.
.
d) Na parabola, quando isso ocorre. o pastor sai a procura da perdida e se esfor~a
para reconquista-la. Ele procurou sua
ovelha ate encontra-la.
2. Precisamos assumir os riscos de uma arrojada opera~ao de resgate.
a) Envolve sair da area de conlorto e entrar
em outro ambiente, enfrentar situa~oes
dificeis e adversas, mas vale a pena.
b) A experienda dos alpinistas ao subir o
monte Everest os sujeita a uma escalada
fngreme e perigosa. Passam frio, lome, e
muitos desistem. Mas. os que correm os
riscos ate o lim afirmam que valeu a
pena o esfor~o pela alegria da conquista.
3. Precisamos acreditar em nosso potencial
de discipulos de jesus, que receberam a
m1ssao de resgatar os perdidos. Deus nos
pode capacitar para essa nobre tarela.
a) A opera~ao de resgatar ovelhas perdidas
nos ajuda a desenvolver nosso potencial
como discipulos de Cristo. Esse trabalho
deve ser acompanhado do estudo da Blblia e de ora~ao.
4. Precisamos saber esperar. 0 tempo de
Deus e diferente do nosso. lsso explica parque Cristo aparentemente nao tem pressa.
a) As vezes. ficamos ansiosos por resgatar os
perdidos. mas ha o tempo certo. Recentemente, uma senhora se converteu com
96 anos. Que Deus amoroso, que espera
96 anos por uma decisao!
5. Precisamos orar. Precisamos ser especificos em nossas ora~oes. A orac;ao interces-
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s6ria tem poder. Ha muitas maes que
oraram por seus filhos e obtiveram a
resposta de suas orac;oes. (Cite urn exemplo se voce o conhece.)

Ill - COMO RECEBER OS PERDIDOS
1. Arnemos incondicionalmente os perdidos. Eassim que Deus nos ama.
a) Os predicativos do am or genuino sao descritos em I Cor 13:4-8 (primeira parte).
2. Precisamos abrir os bra~os para o perdido. Nao ter preconceito. Nosso abrac;o
e nosso toque podem representar os
brac;:os de Deus.
3. Procuremos partidpar do processo de
restaura{ao do perdido. Enquanto o pro·
p6sito de Satanas e nos separar de Deus.
o prop6sito de Deus e restaurar. Restaurar pessoas e tambem familias.
a) Nao pense que o perdido volta justa men·
te como era no passado. Distante da casa
do Pai, ele geralmente sofre profundas
feridas no corpo e na alma. Por isso, no
processo de restaura~ao, precisamos fa·
zer uso de meios espirituais e materials
para ajustar a ovelha a antiga familia.
4. Alegremo-nos. Nas parabolas. o pastor ficou
feliz ao achar a ovelha. Houve jubilo. A mulher tambem se alegrou ao achar a moeda.
Houve comemora9\)o. Eo pai chorou de alegria ao ver o filho de volta. Houve festa.
a) lgualmente. devemos nos alegrar ao ver al·
guem voltando para a casa do Pai e celebrar
com alegria esse grande acontecimento.
5. Devemos compartilhar a alegna. Ela deve
ser compartilhada quando queremos cultivar e manter amizades. A igreja precisa
!alar a linguagem do corac;:ao e receber as
pessoas com alegria e amor cristaos.
CONCLUSAO
1. 0 prop6sito de Deus e que participemos
na obra de buscar, salvar e conservar. A
recompensa trara alegrias e um desejo
ainda maior de buscar aqueles que se
encontram Ionge de n6s. Deseja voce
participar hoje dessa alegria7
0
Coloboroccio de Roque/ Armis. ossoaodo dos Mt·
ni5ttrios do Mulller do Associocao Gerol.
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A IGRE~A EM AQAO

Otimar Gon~alves
Dtporramental do
Ministerio Pessoal do
DiviSM Sui-Americana

Evangelismo da
Semana Santa

vizinha-se a memoravel data para o grande

pessoas afastadas da igreja e ainda montar uma equi-

Evangelismo Semana Santa. Como essa data

pede ora~ao para orar durante o periodo em que os te·

ainda sensibiliza as pessoas para o cu llivo do

mas estiverem sendo apresentados. Desse modo sees-

lado espiritual , e imperioso que nossa igreja aproveite

tabelecera o clima do ideal de Deus: "Orai sem cessar"

essa ocasiao para anunciar o evangelho do Salvador je-

(I Tes. 5:17).

A

sus Cristo.
Veja algumas ideias que poderao enriquecer edina·
mizar o antes, o durante, eo depois dessa semana es·
pecial:

2- A IGREJA EM TREINAMENTO
Vivemos numa epoca em que cada setor da socieda·
de moderna busca ser devidamente treinado para aquilo a que se propoe. 0 mesmo deve ocorrer com a igreja.

Historicamente, nenhum projeto espiritualteve inf·

"Deus espera que a Sua igreja discipline e prep;~rp
seus membros para a obra de iluminar o mundo ... 0

cio sem a busca fervorosa da plenitude do poder de

maior auxilio que se pode prestar a nosso povo, e ensi-

Deus. Foi assim na igreja-modelo crista primitiva. Gris-

na-lo a trabalhar para Deus e a nEie confiar. .. Muitos

to ordenou que nao se ausentassem de jerusalem. "En·

teriam boa vontade de trabalhar. se lhes ensi nassem a

tao volta ram para Jerusa lem ... subi ram para o cenacu·

corne~ar.

lo onde se reuniam ...Todos estes perseveraram unani·

igreja deve ser uma escola missionaria para obreiros

1- A IGREJA EM REAVIVAMENTO

mes em

ora~o"

Necessitam ser instruidos e animados. Toda a

cristaos. Seus membros devem ser instrufdos a dar es-

(Atos 1:4.12,13 e 14}.

Na igreja local , sobretudo na semana anterior ao

tudos bfblicos." - Servico Cristoo, pag. 58.

Evangelismo do Ca lvario, devemos buscar o poder de

lsso sera possfvel se, em cada igreja, uma escola

Deus: porque "Quando tivermos sincera e inteira con-

missionaria permanente for estabelecida para treina·

sagra~o

ao servi~o de Cristo, Deus reconhecera esse

fato mediante urn derramamento de Seu Espirito sem

menta e capacitac;:ao de obreiros voluntarios com classes para preparar os membros nas seguintes areas:

medida : isto. porem, nao tera Iugar enquanto a maior

1. Como conquistar interessados.

parte da lgreja nao estiver colaborando com Deus". -

2. Como se envolver no ministerio da orac;:ao inter-

Evangelismo, pag. 699_.

cess6ria.

Nosso desafio como igreja militante e envolver e
comprometer a ma ior parte dos membros no

servi~o

3. Como dar estudos biblicos.
4. Como enfrentar objec;:oes.

de Cristo. Por isso, e vital que a igreja se envolva em

5. Como levar pessoas a decisao por Cristo.

ora~ao

6. Como fazer visitas mission<irias.

intercess6ria.

cada membro deve receber pelo menos tres nomes

7. Como receber os interessados na igreja.

pelos quais deve orar insistentemente tendo em vista

8. Como trabalhar em duplas missiom'irias.

alcanc;:ar novos interessados para o estudo da Biblia. 0

9. Como preparar e apresentar sermoes.

anciao tambem podera fazer uma lista com nomes de

10. Como realizar series de evangelismo.
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11. Como dirigir pequenos grupos.

Pequenos grupos- Eles devem se constituir num ar-

12. Como testemunhar por Cristo.

rojado e ininterrupto estilo de vida de cada membro da

13. l nicia~ao dos novos conversos no discipulado.

igreja. Os mesmos nao podem ser modismo ou onda
passageira. Precisam constiluir-se no nosso modus vi-

Esse sonho

e fundamentado no idea l de Deus para

cada igreja. Com um pouco de esfor~o. poderemos torna-lo uma real idade em nosso ministerio.

vendi. Os pequenos grupos atuarao antes, durante e

ap6s o Evangelismo da Semana Santa.
Esses nucleos de estudo da Biblia devem cond uzir
seus interessados para o prograrna da Sema na Santana

3- A JGREJA EM A(,.AO
Equipes de

visita~iio -

igreja, deixando de funcionar ern sua base so mente
Em gera l, o povo aprecia re-

ceber visitas. A recomenda~ao

e: "Devem

nessa ocasiao.

ser sempre

Os peq uenos grupos serao como uma rede ern celu-

dois a dois de nossos irmaos a safrem juntos, e depois

las, em apoio ao Evangelismo. Facilitara o trabalho de

tantos quantos eles possam reunir mais para se ern pe-

visitas no periodo do Eva ngelismo e, ao mesrno tempo.

nharem na obra de visitar e buscar interessar farnflias,

mantera o audit6rio cheio de pessoas que ja possuem

fazendo

esfor~os

pessoais." - Evangelismo, pag. 437.

Aqui, entram as duplas missionarias no traba lho

acentuada simpa tia pela rnensagem adventista.

··oe importancia igual as conferencias publicas eo

pessoal de coletar nomes de amigos, parentes e vizi-

trabalho de casa ern casa, nos lares do povo. Em cida-

nhos para o estudo da Palavra de Deus. 0 que temos

des grandes ha certas classes que nao podem ser alcan-

visto e feito como sendo a rnel hor estrategia e forrnar

~adas

duplas compostas de um(a) irmao(a) experiente ao lado

r.adas como o pastor procura a ovelha perdida. Tern

pelas reunioes publicas. Essas tem de ser procu -

de outro(a) menos experiente (duplas mist·as, somente

que ser feito, em seu favor, dil igente esfor~o pessoal.''-

no caso de marido e mul her). Essas duplas devem fazer

Servico Cristiio, pag. 113.

trabalho pessoal de casa em casa, estudando a Biblia
com interessados e convidando-os para o Evangelismo
da Semana Santa na igreja loca l.

4- A IGREJA NA SEMANA SANTA

Equipe de recep(iio - Sempre que somos bern recebi-

"Mantende-vos sempre na pista de almas. Usai tato

dos em um Iugar, retornamos com alegria. lnfelizmente,

e habil idade quando em visita as familias. Orai com

nao podemos dizer o mesmo quando somos maltratados

elas e por elas. Levai-lhes a verdade com grande ternu-

ou indevidamente recepcionados. Considerando que ''a

ra e amor, e certamente virao
gelismo, pag. 437.

A equ ipe de

Evan-

primeira impressao ea que fica", esse e urn assunto em
que, como igreja de Deus precisamos melhorar.

visita~ao

deve ser liderada pelo anciao coordenador das duplas miss1ona rias.

compensa~oes."-

A sugestao
equipe de

e que seja estabelecida

recep~ao,

uma calorosa

devidamente treinada , para dar

boas vindas a todos os amigos sem nenhum tipo de

acepr;ao de pessoas. Oevemos recebe-los com sornso
e uma palavra amiga.

Quanta aos novos membros, os que foram batizados,
procuremos envolve-los num pequeno grupo para cres-

"Ao regressar Jesus. a multidao 0 recebeu com ale·
gria, porque todos 0 estavam esperando" (Lucas 8:40).

cerem espiritualmente e participa rem do discipulado.

Esse precisa ser o sentimento, com o qual devemos rece-

0 evangelismo do perfodo da Semana Santa tera
maier exito ser for complementado pelas classes bibli-

ber cada pessoa na igreja. Veja que o texto bfblico diz: "a

cas e pelos pequenos grupos. Os mesmos se comple-

multidao 0 recebeu com alegria". Essa ea atitude corre-

mentam harmon iosa mente ajudando em novas deci-

ta que Deus espera ver em cada uma das congregac;oes.

soes e na confirmac;ao dos recem-batizados.

Nao nos satisfac;amos com menos. prossigamos nes-

Procedendo dessa forma (usando metodos comple-

se ideal. Devemos ter tato ao tratar com todas as pes-

mentares de evangelisrno). estaremos fechando a "por-

seas, especialmente com aquelas de quem pretendemos

ta dos fundos" da igreja. A isso Deus chama de "opera-

ganhar a simpatia eo corar;ao para o humilde Sa lvador.

r;ao harmoniosa de nosso povo... ac;ao concentrada.

·otato eo criteria centuplicam a utilidade de um obrei-

Todo membra do corpo de Cristo tern que fazer sua

ro... Os que diferem de nos na fe e na doutrina devem

parte na causa de Deus segundo a capacidade que Ele

ser tratados bondosamente."- Evangelismo, pag. 638.

lhe deu. Temos qLJe conjugar esforc;os contra as dificu l-

Equipe de louvor - Quando pensamos em

adora~o

cristocentrica , uma das primeiras coisas que nos vem

a

dades e obstacu los, ombro a ombro, e unidos pelo corac;ao." -

Servi~o

Cristao. pag. 75.

mente e o louvor congregacional. A igreja deve providenciar com antecedencia a equipe encarregada dos

6 - MATERIAlSPARA 0 EVANGELISMO DA SEMANA SANTA

a apre-

0 anciao pode procurar junto ao seu pastor distrital

sentacao do estudo da Palavra de Deus, por meio das

ou, eventuamente. na Associac;ao ou Missao. os mate-

licoes bfblicas.

rials disponfveis pa ra o evangelismo:

momentos de louvor que antecedem e seguem

"A melodia do canto, derramando-se dos coracoes

• Convites.

num tom de voz claro e distinto. representa urn dos ins-

• Cartazes.

trumentos divinos na conversao de almas...

Eurn ·dos

o corac;ao com

• Folhetos.
• Cursos biblicos. Deus Revelo o Seu Amore 0 Gran-

as verdades espirituais. Quantas vezes. ao oprimido du-

de Conflito. (Para o trabalho dos instrutores bfblicos,

meios mais eficazes para impressionar
ramente e pronto a desesperar. vern

a memoria algu-

mas das pa lavras de Deus - as de um estribilho." -

duplas missiom'irias e classes bfblicas).
• Temas para pequenos grupos. Deus Revelo o Seu

Evangelismo. pag. 496.

Amore 0 Grande Con/lito.

5- AIGREJA EM CLASSES BfBUCAS
Quando terminar a serie de Evangelismo da Semana Santa, na igreja local, o que devemos fazer com os
recem-batizados e demais interessados que ainda nao
dectdiram ao lado de Cristo? Devemos iniciar classes
para atender.aqueles que ainda nao tomaram
por Cristo e pelo batismo.
"Ap6s breve discurso, [conferencias publicas] mudai
dos exerdcios. e dai a todos os que desejarem.
de permanecer para uma entrevista posterior.
blblica , na qual possam fazer perguntas sobre
que os perturbem. Tereis grande exito em
mar-vos do povo nessas lic;oes bfblicas."- Evangepag. 1s2.

com o Pastor Luis Gonc;a lves; e Deus Revelo Seu Amor.

• Estudos bfbl icos em DVDs. {0 Grande Conflito,
com narrac;ao do Pastor Roberto Rabelo) que podem
servir para series de evangel ismo voluntario em saloes
e em pequenos grupos antes da Semana Santa.
• Sermomirio para a Semana Santa {8 sermoes) e Temas da Semana Santa pa ra pequenos grupos {8 temas).
• Sermonario para series de evangelismo por pregadores voluntaries. (18 temas).
Alem disso. podemos contar com o poder de Deus,
no Ceu e na Terra, que sempre estara ao nosso dispor.
E a obra s6 terminara quando Jesus regressar, porque
"o verdadeiro cristae trabalha para Deus nao por impulse, mas por princfpio; nao por urn clia ou um mes.
mas por toda a vida ."- Servi~o Cristiio, pag. 107.

do Anclao
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DISCIPULADO

Erton Kohler
Departamento/
de}ovens do
Divisiio Sui-Americana

Como entende-los e o que fazer para ajudo-los

sociedade exerce influencia

iniciativas por tras de Iantos questiona-

as convicc;oes e os pontos de vista. urn

cada dia mais secu larizadora

mentos, discussoes, dureza, libera lismo

jovem passa na escola aproximadamen-

sobre as pessoas, e o foco esta

ou rad icalismo. Ele tern enfraquecido

te 25 horas por semana, recebendo in-

A

nos jovens. Afinal, eles vivem uma fase

muitos pulpitos e mantido muitos jo-

forrnac;oes adaptadas a sua realidade. e

de escolhas e decisoes. e por isso sao

vens Ionge das decisoes e da

lideran~a

seis horas na igreja (se assistir a todos os

extremamente carenles e vulneraveis.

da igreja. Como tern 6d io de todas as

cultos) participando de uma programa-

Alem disso. a juventude concentra to-

iniciativas saudaveis para envolve-los,

c;;ao. que muitas vezes, nao esta voltada

das as lases da vida. As crian~as e juve-

quer enfraquecer o interesse deles nas

as .suas necessidades. lsso sem fazer

nis tentam ficar parecidos, se compor-

coisas de Deus e abrir a porta do cora-

ta r ou ser aceitos no grupo dos jovens.

~ao

uma compa ra~ao com a maneira com
que a religiao e man tid a dentro de casa.

Os adultos e idosos fazem qua lquer esfor~o

para continuar parecendo com

eles ou pensando como eles.
Satanas sabe da importancia dessa

Norma lmente, ele usa tres fontes,
que sao as mais fortes:

cem a maior influencia sobre a mente

1. Amigos. Em busca de salisfa~ao,
identifica~ao

3. Televisiio. As imagens ainda exer·
hu mana. Tendo em vista o tempo que e

e reconhecimento, que

gasto diariamente, pela maioria dos jo·

fase da vida e por isso investe pesado

faita na maioria das famflias. os jovens

vens e famflias. assistindo televisao. da

para levar os jovens a construir uma

acabam se entregando ao convfvio com

para imaginar o tama nho do seu 1m-

vida sern Deus ou Ionge dEle. Ellen Whi-

os amigos. Para receber o que esperam

pacto. Alem disso, eso ana lisar urn pou·

te alerta para isso quando diz que "Sa-

deles, se tornam como eles, afinal, ser

coo conteudo rned io daquilo que a te-

tanas usa todos os meios para prender

diferente nao gera amizades, nem cha-

levisao apresenta (sexo. violencia e

os jovens no pecado, porque assim tern

ma atenc;ao.

os adultos garantidos. 0 inimigo das al-

que os iguais. Ai entra a pressao do gru-

mento na qualidade das imagens que

mas tern verdadeiro 6d io contra todo o

po e suas consequencias sern medida.

ja e possivel prever o resu ltado final.

esforc;o para influenciar os jovens na di-

Para eles, ceder

re~ao

"compra'' os amigos.

certa" (56 Para }ovens, pag. 139}.

E preciso

ser mais igual

a pressao

do grupo

ocu ltismo), as cores, os sons eo investi-

lsso sem falar,

e claro. na Internet e o

seu tremendo crescimento.

2. Educo~iio. A maioria de nossos jo-

A conseqOencia dessa influencia se

vens nao estuda em no.ssas escolas, e

reflete no comportamento dos jovens.

0 in imigo tern lutado contra os pia-

por isso convive di retarnente com men-

Eles enfrentam uma verdadeira "crise

nose esfor~os para salvar nossos jovens

sagens e orientac;oes que nao tern ne-

de fe" au menta-ndo o impacto das ca·

e leva-los para mais perto de Deus e Sua

nhuma rela~ao com a Bfblia e a vontade

racterfsticas que ja sao urn desafio para

de Deus. Nessa fase em que se formam

essa fase. Os principais sinais sao:

ENFRAQUECIDOS NA FE

vontade.

m

para a influencia secu larizadora.

E possfvel acompanhar suas
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•Pressao de grupo. Para eles, e
mais facil rebelar-se contra a religiao

vas (autoridade da Bfblia, aconteci-

Esteja entre eles;

mentos finais etc).

Esteja disponfvel;
Envolva-os naquilo que voce faz;

do que contra os amigos.
•Aiienat;ao institucional. Eles aca-

Veja as coisas pelo angulo deles;

UMA VISAO DE RESGATE

bam buscando menos envolvimento

Essa e uma simples radiografia, mas

com a igreja como estrutura ou movi-

que provoca uma pergunta: 0 que fazer,

4. Atenda-os de maneira pessoal.

mento e mais relac;ao pessoal.

entao, para manter nossos jovens den-

Cada jovem eum mundo. Nao espere de

•Distancia mento dos pais. Nutrem

lro da igreja e limitar essa influencia se-

todos a mesma a<;ao ou reac;ao. De aten-

um forte senti men to de que os pais sao

cularizada? Quero lhe deixar algumas

<;ao a cada um dentro da sua realidade.

antiquados.
•Rebeliao. Entram em crise pessoal
tenlando se encontrar.

dicas praticas que podem

Fique ligado nas necessidades deles.

5. Seja sensivel oos
seus problemos.

ajudar. Afinal, se o
ancionato da

•Busca de significado. Querem discutir eargumentar. Precisam de respostas as grandes questoes da vida.
•Desilusao. Veem o fracasso dos
adultos e comec;am a se questionar se
vale a pena seguir o mesmo caminho.

•Dificuldades pessoais. Ficam
emocionalmente instaveis como fruto de realidades confusas que encontram na familia ou na igreja.
•Ambiente. Nao se preocupam _..,.,.
com o futuro; defendem a ideia de
"viver o presente".
Como resultado, as alterac;oes sao
rapidas e visfveis. As mais comuns sao:
1. No estilo de vida. 0 vocabulario. a

aparencia pessoal. a alimentac;ao, enfim, tudo passa a ser influenciado e se
adapta a uma nova realidade que nao
toma como base os princfpios religiosos;
2. No comportamento. Podem sur-

gir tres reac;oes diferentes:
a. Desligamento: Nao mais aparecem na igreja;·

b. Frieza: Tornam-se adventistas
nomina is;

c. Conciliociio: Levam duas vidas;
3. Nos aeneas. Sao inseguros na fe
epor isso constroem uma religiao relativa, adaptada a cada Iugar. pessoa ou
interesse. Algumas doutrinas nao parecern l6gicas (2.300 anos, jufzo etc) e
outras se tornam interessantes e atrati-

igreja der o primeiro passo, toda a
igreja pode ser diferente, viva e
atrativa aos jovens.

concretas
Quando elessentem que

1. Seja um modelo. Os jovens nao sao

motivados por cristaos de tempo parcial.
2. Viva o amor de Deus ao relacio-

real, acabam confiando e
selhos, ficando assim dispostosa ...u ....., , .
Usando essas sugestoes

voc~

nao

nar-se com e/es. Seja autentico e ama-

vai resolver o problema, mas diminuir

vel. 0 jovem nao quer ser ju lgado, mas

seu impacto sobre a vida dos jovens.

amado e compreendido.

Precisamos de uma juventude forte e

3. Seja um amigo para eles. Para isso:

Separe tempo para eles;

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ ___J Revista do Anciao
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0

2006'-----------,---------

m

MODULO SEMA N A L

Viva melhor
com estilo

Marcio Dias Guarda
Do eqwpedo
Projeto VIVo Melhor

Como as reunioes de domingo a noite au menta ram a freqilencia
e despertaram a aten(iio dos moradores de uma cidade para o
estilo de vida adventista

s pessoas bem informadas es-

lares. lsso desenha para os novos fre-

tao preocupadas com sua sau-

qOentadores, e tambem resgata para os

A

de. e as

rela~oes

PLANO

Todos os detalhes do plano foram

a Comissao

familiares es-

pr6prios membros. o conceito de uma

apresentados

tao cada vez mais deterioradas. lsso

igreja multidiscipli nar, que busca a so-

que contribuiu para enriquecer o pro-

nao e novidade e. de modo geral, mui-

lu~ao

jeto e conquistar o apoio da

tos evangelistas tentaram usar esses te-

mais imediatos ate os transcendentes.

para seus problemas, desde os

da lgreja , o
l ideran~a

local. 0 evangelismo foi inclufdo no or-

mas como "cunhas" para a mensagem,

0 Projeto Viva Melhor red eli ne. a es-

(amento da ig(eja, votada uma data

ou como recursos para atrair as pes-

trutura dos cultos de domingo. Cada pri-

para come~ar e escolhidos os responsa-

e ocupado pelo

soas. Na maioria das vezes, esses temas

meiro domingo do mes

eram abordados como modulos intro-

modulo "Viva Melhor com Saude". 0 se-

A equipe de publicidade elaborou o

dut6rios que, depois de certo tempo,

gundo domingo e destinado ao "Viva Me-

logotipo, para ser usado em todas as

davam Iugar a prega~ao.

lhor com a Famflia". 0 terceiro

e "Viva

veis pelas tarefas.

co m unica~oes.

Desde 15 dias antes do

No Projeto Viva Melhor, essas areas

Melhor com Deus". 0 quarto, "Viva Me-

infcio do primeiro Viva Melhor, tres out-

ganharam seu proprio espa~o. bern

lhor com Musica". Quando ha cinco do-

doors foram colocados nos pontos de

como a boa musica religiosa. resu ltan-

mingos no mes. o quinto

e dedicado ao

melhor v i sualiza~ao da cidade. Primei-

do num plano evangelfstico que se

"Viva Melhor com Deus" ou "Viva Melhor

ro foi distribufdo, na area a ser evange-

equ ilibra o tempo todo sobre quatro pi-

com Musica". conforme a conveniencia.

lizada, um convite para toda a serie

Melhor
Novo programa nas noites de domingo,
de m ar~o a j unho

Horllrio:

V iva M elhor

t.ocat:

19:30 horas- Entrada Gratis

Audit6rio do Projeto Viva Melhor
Av. das Mangueiras, 195
{em frtnte ao cnafllril)

Tatul
Outdoor colocodo nos pontc,s de mel/1or visuolizociio despertou o interesse pelo programo.

m
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Viva Melhor. Depois, nas primeiras seis semanas, foram
distribufdos convites especfficos para cada programa .
Durante a primeira fase,
dequatro meses, foram enviados anuncios ou concedidas
entrevistas a radio local. Tambem foi mantida uma coluna
num dos jornais da cidade, a
qual integrava a edi~ao de sabado, com texto que despertava o interesse em rela~ao ao
programa ou convidando para

Viva Melhor

a reuniao do domingo. Urn

Com Saud( • Com a Familia • Com ~lll •Com Mulil':l

enorme banner (com mais de
6 m2) foi fixado na fachada da

igreja, identifica ndo o loca l
com o Projeto.
Um grande mural e colocado na plataforma em cada

Medico do suo polestra j unto oo mural no qual esto inserido a banner que identijico o mOdulo do sotide.

programa (veja a foto). Alem dos ele-

receptivos aos visitantes em geral. Mu i-

cador ou psic61ogo, pastor ou musicos)

mentos fixos {logotipo e lftulo gera l)

tos membros participaram orando in-

geralmente ilustrado no telao, oportu-

um banner identifica a tematica do

dividua lmente enos grupos de ora~ao,

nidade para perguntas do audit6rio,

dia. Para a abertura de cada programa

em favor do projeto.

sorteio e ora~ao final. A dura~ao media
do programa, desde o clipe de abertu-

PROGRAMA

ra ate a ora~ao final, e de uma hora e

foi criado urn clipe de urn minuto, em
DVD, o qual tambem reune elementos
gerais e especfficos para cada urn dos

Cada uma das quatro areas (saude,

qui nze minutos.

famfl ia, rel igiao e musica) tern urn an-

quatro temas.

Em algumas ocasioes, houve presta-

Urn cantico, cuja letra resume os

ciao ou diretor de depa rtamento res-

~ao

objetivos do even to, e musica simples e

ponsavel, que e quem organiza e dirige

sao e de massa corporal, testes de dia-

agradavel, foi composto para ser uti li-

a reuniao, no domingo correspondente.

betes, degusta~ao de receitas culinarias,

zado como hino oficial. Alem disso,

0 programa consiste de: clipe de

cha etc., e isso foi realizado antes ou

abertura, boas-vindas, hi no oficial, ora-

ap6s a programa~ao. 0 sorteio prioriza-

para atender aos visitantes e cadastra-

~ao,

va os livros da Casa Publicadora Brasi-

uma equipe de

rece p~ao

foi treinada

parte para as crian~as (relacionada

de

servi~o

como

m ed i ~ao

de pres-

los num programa de computador, que

com o tema da noite, geralmente ilus-

leira ou CDs dos musicos participantes.

nao s6 controla a presen~a e os endere-

trada no telao e complementada por fi-

Na area de saude, os temas aborda-

~os

como tambem rea liza, ao final de

guras para colorir durante o resta nte

dos foram: obesidade, saude do cora-

cada programa, o sorteio dos brindes,

da programa~ao) . introdu~ao ao terna
para os adultos (freqOentemente por

~ao, alirnenta~ao

dentes, como deixar de fumar, a impor-

meio de urn trecho de urn vfdeo ou

tancia da atividade ffsica, depressao, a

apresen ta~ao

saude dos olhos e a saude da pele. 0

projetado no telao.
Alem da co munica~ao e ambienta~o

do local, os membros da igreja

to-

em PowerPoint), musica

saudavel, a saude dos

ramconscientizados da importancia de

instrumental ou vocal adequada ao

virem as reunioes, trazendo seus inte-

evangelismo,

do assunto

foi complementado por urn curso de

ressados e amigos, bern como serern

do dia (por profissional de saude, edu -

vegetarianisrno de Ires horas, eo curso

- - - - - - --

apresen ta ~ao
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para deixar de fumar comet;ou no do-

respeito da lgreja Adventista.

velmente poderao incrementa-lo ainda

mingo e se prolongou ate quinta-feira.

• Os membros dessa igreja em geral

mais. dependendo dos talentos locais e

Na area de familia. OS temas foram :

estao mais conscientes de seu potencial

do acesso que tiverem a protissionais

violencia na familia, o relacionamento

de testemunho diante do seu campo

de saude, ed ucadores, psic61ogos, pas-

entre pais e filhos. os adolescentes e a

missionario e certamente mais dispos-

tares e musicos.

droga , os significados do amor, comu-

tos a apoiar novas lases desse projeto

nicat;ao, auto-estima, educat;ao de fi-

ou outros semelhantes.

lhos e como lidar com pessoas depres-

Mas, em hip6tese alguma, deve-se
perder de vista que o objetivo final e apre-

0 projeto pode ser considerado

sen tar a mensagem da salvat;ao. e que to-

uma boa alternativa de evangelismo

dos os recursos visuais. musica. e a partici-

Na area de religiao, os temas foram

urbano continuado, de baixo custo, ca-

pat;ao de outros protissionais e conselhei-

cristocentricos e evangelfsticos, apre-

paz de envolver os membros da igreja e

ros deve contribuir para facilitar a com-

sentando de forma clara e adequada a

atrair e despertar o interesse de muitos

preensao, aceita~o e implementac;ao do

salvat;ao espiritual e suas consequen-

visitantes, alem de apresentar a mensa-

estilo de vida que condiz com essa mensa-

cias para a vida atual e futura.

gem da salvat;ao em conjunto com te-

gem e da testemunho dos seus efeitos.

sivas na familia.

Os cultos musicais foram, em geral,

mas e assuntos fundamentais para o

E

Se alguem, interessado em desen-

dirigidos por urn solista (algumas vezes

apreciado estilo de vida adventista.

por urn conjunto ou coral) a quem foi

urn programa que quebra preconcei-

de alguma informat;ao complementar,

pedido que apresentasse musicas rela-

tos, atrai, informa e converte.

pode enviar sua questao para o seguin-

cionadas com urn tema e ordenadas de

Outras igrejas que queiram experi-

modo a conduzir o ouvinte como num

mentar urn projeto semelhante possi-

volver esse projeto, julgar que necessita

te enderet;o eletronico:
rnarcio.guarda@cpb.com.br

0

sermao, com introdut;ao, mensagem e
apelo. lsso foi muito apreciado e reuniu
grandes audit6rios.
PERSPECTIVAS
Os seguintes resultados ja podem
ser constatados dessa experiencia evangelfstica:
• A frequencia aos cultos de domingo nessa igreja era, em media, de 200..1> do
numero de membros; hoje, e de 70%.
• 0 numero de nao-adventistas presentes nos cultos de domingo. dificilmente passava de 5; hoje, varia de 15 a 50.
• S6 nos primeiros quatro meses do
projeto, 300 pessoas nao-adventistas
entraram em contato com essa igreja
(que nao tern mais de 300 membros).
participando de uma ou mais programa<;oes; e so delas estao recebendo visitas ou estudos biblicos.
• Diversos medicos, educadores e
outras pessoas influentes da cidade estiveram em uma ou mais reun ioes e

Medi~tio

declararam ter mudado seu conceito a
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 'Revista do Anciao
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PERGUNTAS E RESPDSTAS

OBJETOS DA ARCA
Como conciliar a afirma~ao de que
"nada havia na area [da alian~a] senao as duas tabuas de pedra" (I Reis
8:9; II Cron. 5:10) com a declara~ao
de que nela havia tambem "uma urna
de ouro contendo o mana" e "a vara
de Arao que floresceu" (Heb. 9:4)?
ilerentes propostas tern sido sugeridas para harmonizar essas declarac;oes aparentemente contradit6rias. Alguns autores inlerpretam o conteudo de Hebreus 9:4 a luz das afirmac;oes do Antigo Testamento de que o vaso com mana foi colocado "diante do
1estemunho" ( Exo. 16:33 e 34) e que a vara de Arao foi
pasta "perante o Testemunho" (Num. 17:10 e 11); e que,

D

portanto, "nada havia na area senao as duas tabu as de pedra" (1Reis 8:9). Se esse "Testemunho" fosse a pr6pria area
do concerto, entao. o vaso com mana e a vara de Arao deveriam estar, nao dentro da area. mas apenas diante dela.
Mas, por outro lado, se o "Testemunho~ se refere as "tabuas de pedra" que foram depositadas dentro da "area"
(ver Exo. 25:16: 30:6: 31:18; 32:15 e 16; 40:20 e 21 ), en tao.
ovaso com mana ea vara de Arao poderiam estar ao mesmo tempo dentro da area c diante do Testemunho. Essa
ultima possibilidade parece ter sido confirmada por Hebreus 9:4. onde cdito s1mplesmente que na area da alian\<1 estava "uma urna de ouro contendo o mana, a vara de
Arao, que floresccu, e as tabuas da alianc;a''.
Outros autores sugerem que a aparente contradic;ao
pode ser resolvida se distingwmos entre os momentos
hist6ricos do tabernaculo mosaico e do templo de jerusalem. Arthur w. Pink assevera que "nao existe qualquer
ronflito entre as duas passagens (Heb. 9:4: 1Reis 8:9). pois
elas nao tratam do mesmo periodo de tempo. Hebreus
9:4 fala do que se encontrava na area durante os dias em
que eta esteve alojada no tabernaculo; enquanto 1 Reis
8:9 fala do que constituia o seu conteudo depois de ter
Sldo colocada no templo" (An Exposition of Hebrews, pag.
469). Mas. essa posi~o suscita a indagac;ao: Se o vaso com
mana e a vara de Arao foram preservados apenas na epoca do tabernaculo, quando foram eles removidos da area?
Alguem poderia ser tentado a imaginar que esses obtetos foram tirados da area em algum momenta durante
os "sete meses" que ela ficou entre os filisteus (I Sam. 4:11:
5:1-12; 6:1). Mas Ellen White elimina essa possibilidade ao
-

- - - - - - - - - - - --

-

dizer que "mesmo os filisteus gentios nao haviam ousado
remover a sua coberturaff (Potriorcos e Profetos, pag. 589).
Outra possibilidade seria quando os israelitas de Bete-Semes abriram a area. por curiosidade, a fim de ver seu in·
terior (I Sam. 6: 19). Mas o texto bfblico esclarece que o juizo divino puniu aqueles homens ~porque olharam para
dentro da area do Senhor", sem lazer qualquer referencia
a uma suposta remo~ao de objetos. Uma terceira possibi·
lidade teria sido durante a lransic;ao entre o antigo tabernaculo mosaico e o novo templo de jerusalem. epoca em
que muitos utensilios do tempo de Moises acabaram sendo substituidos (I Reis 7:15 a 8:11 ; 11 Cr6n. 3.1 a 5:14). Mas
mesmo essa ideia nao passa de mera hip61ese.
Se em algum momenta da hist6ria de Israel o vaso
com mana e a vara de Arao foram removidos da area do
concerto, quem os teria rernovido? Teria sido algum ser
humano (talvez sacerdote) ou o proprio Deus? Einteressante observarmos que Ellen Harmon (depois White) viu.
em sua visao do Clamor da Meia-noite (dezembro de
1944), esses objetos dentro da area do concerto no Lugar
Santissimo do santuario celestial. Eta relata: "Na area,
abaixo de on de se estendiam as asas dos anjos. havia urn
vasa dourado de mana de urn matiz amarelado; e vi uma
vara, que jesus disse ser de Arao. Eu a vi brotar, florescer
e dar fruto" (Doy-Stor, 24 de janeiro de 1846; ver tambem
Primeiros Escritos, pag. 32; 0 Grande Con/lito. pag. 411 ).
Uma vez que as tabuas de pedra contidas na area do concerto do tabernaculo terrestre continuam escondidas em
uma caverna da Palestma (Pro/etas e Reis. pag. 453: ver
lambem II Maeabeus 2:1-8), teria Deu~ levado para o Ceu
apenas o vaso com mana e a vara de Arao?
Uma vez que a revelac;ao divina conlida nas Escrituras enos escntos de Ellen White nao esclarece quando esses objetos foram removidos da area do concerto
e nem mesmo quem os removeu, quaisquer 1deias a
respeito nao passarn de meras teorias que s6 serao esclarecidas por Cristo no Ceu (ver Obreiros Evongelicos,
pag. 312). Mas uma coisa e certa: seja qual for a teoria
correta, e possivel harmonizar as declarac;oes de
Hebreus 9:4; I Re1s 8:9 e II Cr6nicas 5:10, de modo a
preservar a integridade do texto biblico.
0

Caro anciao:
0 Dr. Alberto R. nmm do Centro de Pesquisas Bien G. White
(Brasil) quem responde. Escreva para Petguntas e Respostas Gaixa ~~ 2600: CEP 70270-970, Brasilia, OF ou revistadoancia<tP!dsa.org.br. A proposta deste ~ esclarecer dUvidas sobre assuntos ligados fls doulrinas da IW$. Dentro do possivel a res-
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DISCIPULADO

Como conduzir
pessoas ao batismo
Metodos de um evangelista para levar interessados adecisiio

0

apelo para pessoas passarem

Contudo, certos princfpios facilitam

atitude sim. Portanto, seu pensamento

para o lado de Cristo deve ser

a tomada da decisao e temos o dever

deve ser: "serei bem-suced ido corn essa

pessoal e direto a fim de que

de facil itar o maximo

seja o mais eficaz possivel. Ele ira tocar

aos que

estao para se decidir a entregar a von-

pessoa." Voce deve agir como sea decisao correta fosse a unica

op~ao

dispo-

apenas quando for positivo,

lade ao Senhor. Tres principios impor-

nivel a seu interessado. Ah~m do mais,

claro e dirigido pelo Espfrito Santo.

tantes ajudam os ganhadores de almas

voce dedicou muito tempo ajoelhado,

Muitos missionaries sao excelentes na

a obter decisoes favoraveis: (1) ter uma

rogando ao Senhor para teras palavras

atitude positiva, (2) saber como obter a

certas no tempo certo.

o

cora~ao

pos~ivel

arte da

co ndu ~o

ate Cristo, mas tern

dificuldades de levar os conversos a decisao. Neste ponto, o medo da

rejei~ao

decisao e {3) facilitar a tomada da a~ao
por parte do interessado.

CONSEGUIR A DECISAO

e o medo do fracasso fazem com que
muitos adiem o apelo pela decisao ou

SABER 0 MOMENTO CERTO PARA
0 tempo de tentar uma decisao

ATITUDE POSITIVA

e

e instrutor biblico, necessita

quando voce percebe que a pessoa ere

muito convincente. o que representa

apreciar a grande importancia de obter

na verdade e esta motivada a aceita-la

um convite ao afastamento.

uma decisao s61ida. Voce esta lidando

como parte de sua vida. lsso significa

0 exito ern dar urna serie de es1u -

com uma pessoa cujo destino para a eter-

que o interessado deve ter passado pe-

dos biblicos esta diretamente relacio-

nidade depende de uma decisao - talvez

los estagios da

0 fa~m

de forma inadequada, nao

Se voce

convic~ao

e do desejo.

nado com o exito obtido em conven-

exatamente a decisao que tornara neste

Visto que nao ha duas pessoas iguais,

cer a pessoa a respeito da verdade,

momenta. A decisao deve ser obtida an-

nao havera interessados que deem pas-

em despertar-lhe o desejo de obede-

tes que voce se despe~ da pessoa. Esua

sos exatarnente iguais na tomada da

de

a solene obriga~ao de favorecer tudo o

decisao e na mesma velocidade.

que a pessoa deve passa r para a a~ao

que estiver ao seu alcance, sem violar a li-

0 que dizer? A resposta esta nas

imediatamente. Nao ha sentido em

berdade de escolha da pessoa. para leva-

lecnicas mu ltiplas de argumentos de-

propor que a pessoa seja batizada se

la a decidir-se pela vida eterna. No entan-

cisivos. lsso sign ifica que o evangeliza-

ela nao estiver co nvencida a respeito

to, sua parte e crer que, com a ajuda do

dor deve ter muitos rnetodos para des-

de nossas doutrinas. Talvez seu amor

Espirito Santo, voce sera usado para levar

pertar em alguem o desejo de tornar

por j esus nao seja suficientemente

essa pessoa a tomar a decisao certa.

uma decisao. Entao, ele pode fazer

cer e em implantar a

convic~ao

forte para cria r o desejo de obedecer
a qualquer custo.
-

Voce sabe que nao esta em seu po-

tentativas de obter decisoes sempre

der conq uistar uma alma. porem, sua

que vir uma oportunidade favoravel.
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Caso o interessado nao se decida, o

favoravel du rante o encontro. Alguns

voce possa ser batizado. A comissao

obreiro de Deus pode seguir com seus

metodos de fazer apelos pela decisao

da igreja devera aprovar seu batismo,

apelos e tenta r novamente. Toda vel

sao adequados a certos tipos de per-

e nao tenho certeza de que sera pos-

que fizer um apelo pela decisao au-

sonalidades: varie seu metodo toda

sfvel. Prometo que farei o meu me-

mentam suas oportu nidades de obter

vez que fizer o apelo. Estes sao os sete

lhor em seu favor. Caso a comissao o

a

metodos por mim em pregados com

aprove, voce licara feliz de seguir o

muito sucesso:

Senhor e ser batizado, nao e mesmo?"

resposta favoravel. Ainda , a reac;ao

tentativa de obter a decisao revelara o
que se passa na mente do interessado.

Sinn/ wrde -Voce faz uma per-

Voce pode ter em mao algu ma ficha

Oesta forma. o missiom'i rio descobre o

gu nla que Ihe diz se o ca minho esta li-

ou cartao de decisao para ser usado

que necessita ser feito.

vre para

avan~r

e propor ao interes-

ap6s cada um desses metodos. Sem-

sado que se ajoelhe para proferir uma

pre sele a decisao com orac;ao e com a

menta para tentar obter uma decisao?

ora~ao

assi natura do candidalo.

Como reconhecer o melhor mo-

de entrega . ''Voce nao acha

Se voce ficar aten to, observara o que e

que o Senhor ficaria feliz ao ve-lo sen-

Metodo do fndu(iio - "Depois de

definido como "sinais pela decisao".

do batizado no sabado de manha?"

seu batismo, voce recebera um Iindo

Podem ser atitudes do interessado ou

''Com base em sua resposta, voce nao

certilicado de batismo. Escreva aqui

algo que ele diz e que indica sua pron-

concorda que deveria seguir o exem-

seu nome exatamente na forma como

tidao para tomar uma decisao.

plo de Jesus nesta qu estao?" A respos-

deseja que apa rec;a no certi ficado.''

A seguir, apresentamos alguns

ta afirmativa aqu l eo sinal verde para

Metodo do distrafiiO - Nesse me-

exemplos do que a pessoa diz e que in-

voces se ajoelharem em orac;ao e con-

todo voce distrai a aten ~o do rito do

dica que esta pensando em termos de

clufrem a entrega.

batismo e focaliza-a em algu m tema

toma r uma decisao:
"Terei de deixar o cha eo cafe?" "Mi·

Metodo de desafto - lsso e espe-

relacionado. "Quantas pessoas voce

cial mente eficiente com os jovens.

esta planejando convidar para assisti r

e uma

nha familia nao ira gostar." "Terei que

"Decid ir-se-pelo batismo

deixar de usar j6ias?" "Nao creio que

termina~ao

mu ito grande e sensa ta .

Metodo direto - ''Muitas pessoas

meu chefe ira me conceder o sabado li-

Voce acha que isso esta alem de sua

que amam o Senhor estao planejando

vre." "Meus amigos irao pensar que en-

capacidade de decisao, que e muito

serem batizadas no sa bado. Ficarei

louqueci."

diffcil? Claro qu e nao! Voce ama o

muito feliz se voce estiver entre elas.

Sen hor. e Ele lhe dara a coragem ne-

Simplesmente leia e preencha esta fi-

Algumas vezes, o si nal de decisao

de-

seu batismo?''

esta na forma de agir. Ela pode: Respi-

cessa ria para fazer o que

rar profundamente e sol tar um suspiro.

Neste ponto, entregue o cartao de

Um momento excelente para usar

Co~;ar

decisao para qu e a pessoa assi ne o

um desses metodos e depois de haver

compromisso.

respondido a uma objec;ao. Na verda-

o queixo e sorrir. Puxar a orelha

esorrir. lnclinar-se para !rente a fim de

e certo."

cha de batismo."

Uma forma muito facil de obter a de-

de, para mim a obje~ao e si nal de decisao. Sempre tente fazer apelo pela

Sempre que voce perceber um des-

cisao e apresentar situac;oes que exi-

decisao quando o interessado concor-

ses sinais, deve aproveita r o momento e

gem decisoes em questoes menores.

dar que sua objec;ao foi satisfatoria-

apelar por uma decisao. Continuar falan-

"Voce gostaria de entrar no tanque ba-

mente respondida.

ouvir com mais

aten~ao.

Recl inar-se

para tras de forma descon trafda.

Metodo dos pontos menores -

do ecorrer o risco de nao obter qualquer

tismal sozinho ou com um amigo?"

uma nova motiva~o e alegria to-

decisao. Neste ponto, voce deve facilitar

"Voce prefere ser batizado na parte da

marao conta de sua vida ao ver sendo

para que a pessoa aja. 0 desejo do inimi-

manha ou a tarde?"

batizadas pessoas que voce nunca so-

e

go dificultar; voce deve facilitar.

Metodo do conceHiio - Esse

e um

metodo poderoso para ser usado com
SETE MfTODOS PARA OBTER DECISOE'l

pessoas segu ras de st mesmas e que

Torne habito fazer nao menos de

nao desejam crer que voce pode per-

tres tentativas para obter uma decisao

suadi-las. "Nao estou certo de que
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nhou iriam se unir

a igreja

remanes-

cente. Fa~a isso e vera resu ltados maravilhosos para a gloria de Deus.
0
Kembleton W1ggins, ex-evongelista da OiVIsiio lntemmertcana (Exrrardo de Elder's Diges~ abril/junllO de 2005)
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DE MULHER P A R A MULHER

Helolsa M. Vargas
Diretora dos
Minisleflos do Mv/her
do Assoda(iio Cotarmense

Beleza interior de
grande pre~o
Como a mansidao se revelo na vida subordinada

U

agra(a de Cristo

ma senhora , depois de comprar o que necessi-

soal com Deus; em segundo Iugar. da pessoa consigo

tava em certa loja de departamentos, foi ao se-

_mesrna; e, em Lerceiro Iugar, com o proximo.

tor do crediario fornecer seus dados. Quando

perguntararn sobre sua profissao, respondeu:
- Cientista.

Como a

santifica~ao

e urn processo interno, que

ocorre diariamente, o fundamental para seu desenvolvimento e a contemplac;:ao de Cristo, ou seja. olha-Lo

Admirado. o entrevistador quis saber de qual empresa:

com atenc;ao. considera-Lo com amor e admirac;ao. Nao

- Trabalho em casa mesmo - foi a resposta.

contemplando a nos mesmos, mas a Cristo, passamos a

0 homem, confuso, quis saber o que pode ser pes-

ser semelhantes a Ele.
A contemplacao envolve (a) confian~a humilde e pe-

quisado cientificamente em casa.
-0 comportamento humano- respondeu a mulher.

nitente; (b) meditac;ao em jesus. a quem nossos pec.ados

- Mas como? - disse o entrevistador. ja intrigado.

traspassaram; (c) aprender a andar em Suas pisadas.

E ela, bondosamente, lhe disse:

Born texto para meditac;ao encontra-se em Ma-

- Tenho dois filhos pequenos e meu lar eo laborat6rio.

teus 5:1-12. Refere-se as ''Bem-aventuranc;as", a pri-

Para se viver com sucesso cada dia, e exigido de

meira parte do sermao do Monte. Em especial. des-

nos, em certo sentido, o que se espera de um cientista:

taquemos o verso 5: "Bem-aventurados os mansos.

"conhecimento exato e experimental de certas coisas"

porq ue herd arao a terra".

(conforme defin ic;:ao de um dicionario).
A aquisi~ao do ''conhecimento exato" requer dedi-

0 que e mansidao? Euma grac;a. ou seja, favor, be·
neffcio. E quando a grac;a da mansidao reina no cora-

0 "conhecimento

c;ao, ele e transformado e mantem confianc;a em Deus;

experimental" necessariamente passara por satisfacoes

submete a vontade pr6pria a Ele; a inteligencia se apo-

e frustrac;oes. e exigira determina~o. autocontrole e

dera da verdade divina; a vontade se dobra diante de

equilibria emocional.

todo preceito divino; nao ha mais duvida nem murmu-

cacao, esforc;:o, pesquisa e

aten~ao.

0 envolvimento diario com conjuge, filhos, patrao,

ra«;:ao; a gra91 abranda e subjuga os maus sentimentos;

funcionarios, amigos e colegas de trabalho ocasiona o tipo

prepara a mente para a boa leitura ; coloca os pensa-

de conhecimento exato e experimental de um cientista.

mentos em harmonia com os mandamentos de Deus.

A santifica~ao e demonstrada nos relacionamentos.

Mansidao "E uma grac;a produzida pelo Espirito San-

Acontece, em primeiro Iugar, no relacionamento pes-

to como agente santificador e habi li ta seu possuidor a
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controlar, em todo tempo,

um

vo e impetuoso· ( Sontificof/JD,
Amansidllo ~ o fruto mais
~o.

A pessoa mansa nao

~ tv:M~

facil entender a expressao •os
mansos herdarao a terra·.
Entao, vamos definir o que nlo
santi fi ca~ao,

~

e como se comporta urn

cristao que esta no processo da verdadeira
santifica~ao.

NAO ESANTIFICA~O
1. Viver simplesmente de palavras ou

teoria;
2. Alimentar o pensamento de que
nao ha pecado em sua vida;

3. Dizer que esta santificado

~

evi-

dencia suliciente de estar bern Ionge de
ser santo;
4. Nao admitir nenhuma contesta~ao;
5. Confiar nos sentimentos e emo~aes em Iugar da razao e do jufzo.
QUEM ESTA NO PROCESSO DA VERDADEIRA SANTI FICA~O
(1} vive em inteira conformidade com a vontade de

Ao

concluir,

gostaria que dois

Deus. lsso quer dizer que os pensamentos e sentimentos de rebeliao sao vencidos, que a voz de jesus da l=u~
- --~~---~~~=--·
gar a uma nova vida. (Sua voz tem~- .
tros, planetas, animais, chamar m6rt~·a·vidtra..;lr

tempestades).
(2) Nao sustenta a opiniao propria como norma
para o berne o mal;
(3) Nao se ufana com excesso de zelo religioso (Ianatismo).
(4) Os verdadeiramente santificados sao cuidadosos

alegria nao e evidencia
de que a pessoa esteja ou
nao santificada• - Ibidem,
pag.1 0.

"E preciso o tempo de prova para revelar no carater

consigo mesmos. temendo ficar "aquem do cumprimento das cond i~oes sobre as quais se baseiam as pro-

o ouro puro do amor e da t~· - Ibidem, pag.11.

messas" (Ibidem, pag.9).

Que busquemos diariamente a verdadeira santifica-

(5) Sua religiao nao consiste em fortes emo~oes.

~ao

(6) Seus frutos diarios sao: "renuncia propria, sacri-

mos que o Espfrito Sa nto nos con temple com a gra~a da

ate a vinda de nosso Senhor jesus Cristo. Permitapre~o.

e a mansidao

ficio pessoal, bcnevolencia, bondade, amor, paciencia ,

beleza in terior de grande

magnanim idade e confia n~a crista (Ibidem, pag.11).

acompanhada pela santifica\aOem Cristo jesus.
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PREPA~~AO
Dezembro e Janeiro
1. Re spon saveis pela organiza~ao e
coordena~ao do evangelismo :

Comissao da Igreja, Pastor, Anciao,
Lider Missionario e outros Lideres.
2. Organizar o trabalho - Definir:

SEMEAOURA - Janeiro a Man;o
1. Quem part icipa :

Todos os membros de acordo com os dons espirituais de cada
urn • Envolver de forma especial: ]ovens, Mulheres, Crian~,
]uvenis e Adolescentes.
2. Equipe s de trabalho:

Pequenos grupos • Duplas missionarias • Pregadores voluntarios · Classes biblicas • Instrutores biblicos voluntarios • Grupos de orafiiO intercess6ria.
3. Atividad es:

Pesquisas de casa em casa • Visita¢o • Estudos biblicos nos lares
• Evangelismo nos pequenos grupos • Evangelismo nos cultos
domingo anoite • Evangelismo em novas lugares • Evangelismo
na igreja • Classes biblicas • Evangelismo jovem • Evangelismo
do Ministerio da Mulher • OmfiiO Intercess6ria.

Material que sera usado • Locais onde
sera realizado 0 trabalho • Qual sera a
estrategia • Quem sera responsavel pelas
campanhas • Qual o alva de interessados estudando a Biblia • Como sera o
treinamento • Como sera a participafiiO
dos jovens, mulheres, crianfas, juvenis
e demais membros • Quantos pequenos
grupos estariio envolvidos • Quantas duplas e instrutores biblicos serao treinados
• Definir as datas especiais do evangelismo: apresentafiiO do plano para a igreja;
treinamento; inicio do trabalho com os
interessados; inicio das classes biblicas;
infcio e durafiiO das series de evangelis1110 nos pequenos grupos, nn igreja, nos
lares e em novas lugares; datas previstas
para batismos • Pianos para a conservafiiO dos novos conversos.

Data: 20 a 27 de marfO • Evangelismo de colheita • Conquista de novas interessados • Realizada nas igrejas,
saloes, pequenos grupos, lares dos membros e novos lugares com a participafiiO de todos.
2. Batismos de Colheita :
Ao final da Semana Santa • E quando os interessados estiverem preparados.

