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esse exato momenta acabo de receber uma

do que permanece continuamen te sobre os om bros. Se

pessoa em meu escritorio. Ela veio tirar uma

voce esta vivendo essa experiencia agora, la(a como

duvida biblica "Quando Deus enviou fogo do

Elias: restaure o altar do Senhor ern sua vida.

N

Ceu sobre o Monte Carmelo, em resposta

a ora(ao de

Elias, ali havia um ou dois altares?"
Ap6s lhe dar a resposta. fiquei pensando em algo

Como se faz a restaura(ao? 0 contato com a Palavra
de Deus e a ora(ao sao a base de qualquer reavivarnento espi rituaL Urn dos maiores riscos que nos, lideres de

e pensar que nosso envolvimento

que aconteceu antes que Deus Se manitestasse daque-

igreja, enlren tamos,

la maneira tao extraordinaria: "El ias restaurou o altar

com a Obra, nossa

do Senhor, que estava ern ruinas" {I Reis 18:30).

vidaues da igreja substituern a comunhao pessoal. Nao

0 poder de Deus so se manifestou depois que o altar do Senhor foi restau rado. Voce ja relletiu nisso?

ded ica~ao

a admin istra(ao e as ati-

caia nessa armadilha. Nao existe nada que preencha a
lalla de contato com a Biblia e a ora(ao.

Como e importante restaurar o altar do Senhor! Como

Outra coisa que precisamos tambem ter em men-

e triste permitir que o altar do Senhor rique em ruinas!

te e que a comunhao com Deus precisa ser uma ex-

Que

aplica~ao

podernos lazer desse lato? 0 altar do

periencia diaria. 0 altar do cora(ao humano precisa

co ra ~ao

precisa estar em boas cond i(6es para

ser restaurado a cada dia. Essa deve ser nossa ma ior

nosso

que Deus opere poderosamente em nossa vida.
A atitude de Elias demonstra como cad a cristae deve

prioridade. Como ja ouvimos tantas vezes: ninguem
da o que nao tern . Como podemos ministrar ao povo

se empenhar na obra do Senhor. Precisamos estar sern-

de Deus se nos mesmos nao estivermos cheios da gra-

pre com o cora~ao e a vida puros diante de Deus. Caso

(a e da presen(a do Senhor? E a presen(a de Deus

contrario, o pecado pode deixar nossa alma em ruinas.

nao se manifesta em urn al tar em ruinas. Resta ure o

Eimpressionante como o mal gera o mal. Um des-

altar do Senhor em sua vida. Se isso ai nda nao laz

vic de carater, um pensarnento impuro ou urn compor-

parte da sua rotina diaria, comece hoje mesmo a se-

tamento desaprovado pela Pa lavra de Deus sao coisas

parar urn tempo para Deus.

que, por pequenas e insignilicantes que possam pare-

A experiencia do Monte Carmela pode se repetir

cer, vao con taminando todo o sere deixando a espi ri -

diariamente com voce. Deus honrara o altar restaurado

tualidade lragilizada. E. quando o altar esta em ruinas,

manilestando Seu pocler, fazendo descer fogo do Ceu se

nao ha rna is fervor na ora(ao nem interesse pela Biblia.

necessa ria for. para que a vitoria sobre o pecado e as

A religiao vira formalidade e a paz interior desaparece.

tendencias do

cora~ao

carna l seja alcan(acla plena-

Nao ha nada rna is incomodo para alguem que ja

mente. Alem disso, as pessoas a sua volta perceberao

teve experiencia profunda corn Deus do que a espiri-

que o poder e a presenc;a de Deus se tern manifestado

tua lidade vazia e superficial. A consciencia da desapro-

em voce.

va(ao de Deus. para tais pessoas,

e um verdadeiro far-
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EDITORIAL

A visao das rodas
Paulo Pinheiro
Editor

s rodas sao objetos impressionantes por sua capacidade de ajuste e movimento; estao entre as mais anti-

A

gas pe~as da mecanica da comunica~ao. Porem, por mais utilizadas que ten ham sido nos transportes, e no

cumprimento da profecia de Ezequiel 1:15-21 que elas exercem o papel mais intrigante.

"0 complexo de rodas, visto por Ezequiel. era urna

combina~ao

tao complicada que a prirneira vista lhe pare-

ceu aqui lo uma verdadeira confusao. Mas qua ndo se moviam, havia nelas a mais admi ravel
ordem e perfeita harmonia."- Testemunhos Seletos, vol. 2, pag. 350.

f(E ha diversidade

Na visao, cada ser vivente esta acornpanhado por urna roda (verso 15), dentro de outra
(verso 16), de maneira diffcil de entender. Quando o profeta viu as rodas. elas estavam dei-

nos realiza~oes,

tadas no chao, uma roda ao lado de cada ser vivente. 0 verso 17 as descreve em movimenlo. 0 verso 19 nos inforrna que as rodas sern pre acompa nhavam as criaturas. Elas tin ham

mas 0 mesmo Deus

aros com olhos brilhantes e visfveis a todos.
Provavelmente, esta af o texto bfblico ma is citado por ca~adores de curiosidades e coisas

equem Opera tUdO

fantasticas. Exercendo imagina~ao tertii, alguns veem neste quadro os discos voadores. au-

em todos. "

lros veem deuses como seres extraterrestres visi tando a Terra, conjectu ras que nao lem nada
que ver com o profeta de Deus e suas visoes.
A prop6sito dos temas desenvolvidos na Revista do Anciiio deste lrimestre. que falarn do

I Corfntios 12:6

Evangelismo lntegrado, envolvendo diversos dons e ministerios. podemos pensar no que seria se todos os departamentos de nossa igreja fossem como as rodas cia visao de Ezequiel. Estando inativos, aparentarn "verdadeira confusao"; mas, em atividade e integrados no ideal missionario, sao ''a mais admiravel ordem
e perfeita harmonia".
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RUY HEINRICH NAGEL

Trabalho
•
em equ1pe

Pastor Ruy Nagel e casado com

esta dividida em doze Unioes: Uniao Sui-

Deus tern sido muito bom conosco.

a professora Evelyn e lidera a

Brasileira, Uniao Centrai-Brasileira, Uniao

mas com Sua bondade vern tambem

Divisao Sui-Americana (DSA) ha

Centro-Oeste Brasileira, Uniao Este-Brasi-

uma grande responsabilidade, a de

ma is de 11 anos. Ele nasceu em 27 de

leira, Uniao Nordeste-Brasileira, Uniao

cada dia lutarrnos para fazer o melhor.

setembro de 1939, no Rio Grande do

·Norte-Brasileira, Uniao Austral (Argentina,

Deus nos ajudou a crescer e a chegar-

Sui, onde trabalhou como distrita l em

Paraguai e Uruguai), Uniao Chilena, Uniao

mos a ser a segu nda em numero de

1962 e 1963; e departamenta l entre

Peruana do Sui, Uniao Peruana do Norte,

membros. Ele nos tern dado recursos

1963 e 1967. Entao passou a atuar na

Uniao Boliviana e Uniao Equatoriana. Es-

para fazermos frente as necessidades

area administrativa como tesoureiro da

sas Unioes, por sua vez. coordenam 64 As-

que encontramos. Temos, com a ben-

Associa~ao

socia~oes e Missoes com aproximadamen-

~ao

0

Brasil Central, 1967/68; ad-

de Deus, a

l ideran~a

mundial na

ministrador do Hospital Adventista Sao

te 19 mil igrejas e grupos. 0 numero de

Colportagem e tambem nos destaca-

Paulo, 1968/69; secretario-economo da

membros ja ultrapassa 2 milhoes e seis-

mos em termos de Radio e Televisao.

Uniao Norte-Brasileira, 1969/71; admi-

centos mil. Temos 727 institui~oes educa-

Por todos esses

nistrador financeiro do Hospital Adven-

cionais, dentre as quais 12 com ensino su-

nossa Divisao, em todos os nfveis, so-

tista Silvestre, 1971/80; e administrador

perior, atendendo a mais de 200 mil alu-

mos imensamente gratos a Deus!

financeiro da DSA, 1980/95; e finalmen-

nos. Ha duas casas editoras, a CPB. no Bra-

te como presidente da DSA, a partir da

sil, ea ACES. na Argentina. duas fabricas de

0 senhor poderia nos ajudar a en tender

Associa~ao

alimentos: a Superbom, no Brasil, e a Gra-

a raziio de tiio grande crescimento em

Assembleia da

Geral realiza-

da em ju lho de 1995. Alem de teologia,

da igreja em

nix, na Argentina, e o SISAC (Sistema Ad-

todas essas areas, principalmente no

em Administra-

ventista de Comunica~o), onde esta cen-

aspecto evangelfstico?

Hospitalar na PUC do Rio de janei-

tralizada nossa rede de radios e televisao.

cursou
~ao

avan~os

p6s-gradua~ao

ro, e em Loma Linda , Estados Unidos.

Temos ainda nove

institui~oes

medicas,

algumas delas de grande porte.

Creio que posso destacar os dois principals tatores que nos colocam nesse Iugar de honra em termos de igreja mundial. 0 primeiro deles, ea unidade que ha

Anciao: Quale a dimensiio do IASD no

America do Sui?

Em termos de Jgreja Mundial, qual o Iu-

Pastor Nagel: A Divisao Sui-Americana

gar do nossa Divisiio?

na equipe de trabalho. Em nossos escrit6-

esfor~o

zao da existencia da igreja, que e a salva-

estar inteiramente construfda sobre ali-

em equipe. Cada administrador e cada

~ao de almas. Assim,

o Ministerio jovem,

cerces bfblicos. A Bfblia e nosso manual

departamental, ao mesmo tempo em

a Colportagem, Educa~ao, os Ministerios

de instru<;oes em todos os aspectos,

que desempenha uma tarefa especifica

da Mulher, de Famflia, da Crian~a . o de-

tanto para a vida pessoal e familiar

ha um

coletivo para o trabalho

dentro da sua area, preocupa-se tambem

partamento de Mordomia, ou seja, todas

como para as nossas institui<;oes. Sinto·

em fazer parte de uma equipe. lsso cria

as areas desenvolvem suas atividades

rne mu ito feliz e con fiante ao perceber

um ambiente de trabalho motivador e

com a mesma preocupa<;ao: qual e a

que depois de tantos anos, desde o sur-

extremamente favoravel ao desenvolvi-

cont rib ui ~o

gimento da lgreja Adventista do Setimo

que o meu departamento

institu i~ao

mento da igreja. Eessa filosofia e real na

ou

Divisao, Unioes, Campos e institu i ~oes. Ou

fina l i za~ao

dara para o programa de

seja, o departamental da Divisao tambem

precisa deixar de fazer o que tern que fa-

na Palavra de Deus.
Agora uma falha da igreja. lnfeliz-

forma um time com os departamentais

zer, apenas deve se esfor<;ar para manter

mente nao se pode negar o fato de

de sua area nas Unioes, e esses, por sua

o foco na termina<;ao da obra.

que grande parte dos esfor<;os missio-

<;ao aos departamentais dos Campos. Tra-

Em sua opiniiio, qual a importiincia

em um numero reduzido de pessoas

balhando dessa forma, todos os projetos,

dos lfderes leigos na igreja local?

em cada igreja. Poucos estao, de fato,

da obra de Deus. Ninguem

vez. aplicam o mesmo princfpio em rela-

~a dos

narios esta concentrada nos pastores e

programas e ideias surgem com a participa~o

Dia no seculo 19, continuamos alicer-

Essa pergunta pode ate nos levar a

envolvidos na missao. Essa tem sido,

pensar que nossos obrei ros voluntarios,

nos ultimos anos, nossa maior preocu-

lsso promove compromisso

que sao os anciaos, diaconos, lfderes

pa~ao .

de cada urn e, acima de tudo, os esfo r~os

dos departamentos na igreja loca l, ins-

em nossas comissoes diretivas, temos

em equipe tendem a obter resultados

trutores biblicos etc., tern "alguma" im-

buscado sol u<;oes, ideias e esperamos

dos lfderes em todos os nfveis da

orga ni za~ao.

Temos falado sobre o assunto

muito mais s61idos do que o trabalho in-

portancia. Na verdade, esse grupa tern

em pouco tempo ver uma mudan<;a

dividual, em que uma pessoa determina

"toda" a importancia na estrutura da

nesse quadro. Cada adventista do seti-

as coisas e os demais obedecem.

igreja. Sao eles os verdadeiros realiza-

mo dia precisa en tender que a missao

A segunda razao para o crescimen-

dores de tudo o que nos planejamos e

e uma obra de todos e de cada urn in-

e

to, aqui na America do Sui, e que nos

ideal izamos. Em toda a America do Su i

dividualmente; que salva r almas

esfon;amos para manter o foco na mis-

temos mais de 19 mil igrejas e congre-

uma

sao da lgreja. Todos os departamentos,

ga~oes

e somos apenas cerca de 2.900

bem-estar espiritual. Ja percebemos

pastores, incluindo distritais, adminis-

uma gradativa melhora nesse assunto,

departamentais, pastores distritais, e os

tradores, departamentais e ca pelaes. 0

mas sabemos que muito ha que ser

dema is obreiros voluntarios possuem o

pastor distrita l e

feito ainda, ate chega rmos ao envolvi-

mesmo objetivo: a conclusao da obra

igreja loca l, mas o seu traba lho e mais

de Deus no mundo. Assim, com unida-

de

todas as

insti tui ~oes,

0

principal lfder da

coord e na ~ao, orienta~ao

para nosso proprio

mento maci<;o da maioria.

e treina-

mento. A rea li za~ao depende mesmo e

0 que gostaria mais de dizer aos andiios?

desses obreiros voluntarios, os irmaos

Querido anciao, voce e parte funda-

de igreja , que, sem medir esfor<;os, se

mental no programa da nossa igreja.

0 que ee como funciona o Evangelismo

dedicam de corpo e alma ao servi~o da

Nunca se esque<;a de que temos um so

lntegrado?

igreja de Deus. Nosso completo e abso-

prop6sito. que e a conclusao da prega-

luto reconhecimento a eles.

<;ao do evangelho, para, finalmente, re-

de de

a~ao

administradores,

con di ~ao

e o foco na missao, temos

sido ricamente abe n ~oa dos.

Algumas pessoas ainda pensam que
Evangelismo lntegrado e urn programa

cebermos ao Senhor nas nuvens do

ou uma campanha da igreja. Nao, nao e

0 senhor seria capaz de mencionar

ceu. Trabalhemos unidos: pastores, an-

isso. Evangelismo lntegrado pode ser ex-

uma grande virtu de da igreja e tambem

ciaos e demais lideres da igreja. Seja-

plicado em termos simples: cada setor

uma grande falha?

mos uma equi pe coesa, em que possa-

da igreja desempenhando suas ativida-

Dentre as muitas virtudes, acho que

des especfficas sem perder de vista a ra-

posso destacar o fato de a nossa igreja

mos nos ampa rar, nos ajudar, nos fortalecer e animar uns aos outros.

0

PERGUNTAS E RESPOSTAS
Serao salvas as crianc;as que morreram antes de atingirem a idade da
razao?

imediatamente seguirao carninho. voando. para os
brac;os maternos. Recncontrar-se-ao, para nunca

A possibilidade dessas crian ~as serem salvas parece.
a primeira vista. descartada pelas afi rma~oes de que

tambem criancinhas cujos pa1s nao serao salvos. e

"quem crer e for batizado sera salvo; quem. porem. nao
crer sera condenado" (Mar. 16: 16). e que, para crer. e necessaria entender o evangelho (Rom. 10:12-15). Na tentativa de resolver esse dilerna, a lgreja catolica e mesmo
alguns reformadores (inclusive Lutero) argumentavam
que Deus concede o "dorn" da fe a um bebe que for batizado, sendo assim salvo da culpa do ''pecado original"
de Adao. Mas essa proposta e inaceitavel, pois as Escrituras ensinam que os seres humanos herdam apenas anatureza pecaminosa, sem que lhes seja atribufda a "culpa"
do pecado de Adao. Alem disso. a Biblia nao recomenda
a pratica do batisrno mfantil nem reconhece o carater
sacramental desse rito.
No entanto, a experiencia do ladrao que se converteu na cruz (Luc. 23:39-43) con firma que entre os remi-

mais se separarem." - Ibid., vol. 2. pag. 260.
Outro conceito fundamental e que no Ceu estarao
que elas serao cuidadas pelos pr6prios anjos ate atingirem a estatura necessaria para se manterem sozinhas. Ellen White declara que "muitos dos pequeninos, porem, nao tcrao mae ali. Em vao nos pomos a
escuta do arrcbatador cantico de triunfo por parte cia
mae. Os anjos acolhcrao os pequeninos sem mae e os
conduzi rao para ju nto da arvore da vida" (Ibid.). Em
con traste com a fe dos pais crentes que e extensiva
aos fil hos em tenra idadc, nao existe qualq uer possibi lidade de os pais incredulos protegerem seus filhos
desta forma. A sa lvac;ao de tais cri a n~a s e, por conseguinte, um ato exclusive da grac;a de Deus. a respeito
do qual nao e apropriado conjecturar.
Um terceiro conceito fundamental e que "nao podemos dizer se todos os lilhos de pais descrentes serao sal-

de ser

vos, porque Deus nao tornou conhecido o Seu prop6sito a
respeito desse assunto" (Ibid., vol. 3, pag. 315).

batizadas. Nessa categoria estao as crianc;as que morreram antes de atingtrem a idade idea l para o batismo. A

Ellen White esclarece tambem que, por ocasiao da
primeira ressurreic;ao. "todos saem do !Umulo com a

salvac;ao das crian~as e uma questao que transcende a
mera questao do batismo. Se os pecadores sao justifica-

mesma estatura que tinham quando ali entra ram", e

dos estarao pessoas que nao tiveram

condi~oes

dos unicamente pela fe em Cristo (Rom. 5:1 e 2; d. joao
14:6), como pode uma crianc;a que nao exerceu conscientemen te ta l reser justi ficada para a sa lvac;ao?
As declara(oes de Ellen White nos livros Mensagens Escolhidas, vol. 2, pags. 259 e 260 (t6pico "As
Crianc;as na Ressurreic;ao"); ibid., vol. 3, pags. 313-316

(capitulo "Perguntas a Respeito dos Sa lvos"); e Eventos
Finais, pags. 253 e 254 {t6pico "A Salvac;ao de Criancinhas e de lmb~cis") revelam pelo menos tres conceitos fundamentals sobre a salvac;ao de crianc;as que
morreram em tenra idade. Um deles e que os filhos
de pais crentes serao salvos. pois a fe dos pais e extensiva aos fil hos que amda nao atingiram a idade da
razao. E-nos assegu rado que "a fe dos pais que creem
protege os filhos. como sucedeu quando Deus enviou
Seus juizos sobre os primogenitos dos egipcios" (Mensagens Escolhidas, vol. 3, pag. 314). Os pais crentes podern ter a ccrteza de que esses pequeninos lhes serao
devolvidos na gloriosa manha da ressurreic;ao. "Ao

surgirem os pequenos, imorta is, de seu leito poento,

que. durante o milenio, "os remidos crescerao ate a estatura completa da ra~a em sua gloria prim itiva" (0
Grande Conflito, p~gs. 644 e 645). Como, entao. Ellen
White pode ver, em sua primeira visao. a presenc;a de
crian(as ainda na nova Terra (ver Primeiros Escritos,

pag. 19)? E provavel que as cenas dessa visao ten ham
sido descritas tematicamente em Primeiros Escritos,
sem a mesma precisao cronol6gica que ca racteriza o
conteudo de 0 Grande Conflito.
Portanto, entre os salvos estarao os filhos que morreram em tenra idade cujos pais se salvarao, bern como
outras cnancinhas cujos pais se perderao. Durante o
milenio essas crianc;as. juntamente com os demais remidos, crescerao ate atingirem a estatura original da
rac;a humana.

Caro anciao:
0 Dr. Alberto R. Timm do Centro de Pesquisas 8len G. White
(Brasil) e quem responde. Escreva para Perguntas e Respostas Caixa Postal 2600; CEP 70270-970, BraSilia, OF ou revistadoanciao@Xisa.org.br. A proposta deste espaoo eesclarecer dUvidas sobre assuntos ligados as doutrinas da i@'eja. Dentro do passive! a resposta sera publicada nesta ~o.

----------~-----l Revis ta d o Anciiio

out·dez 7006 l

CONSULTOAI A

\te~\~o~\
"0

Monun\

do \~e_\q

possibilidade bfblica da rea liza<;ao do rebatismo e insis-

Sei que a cada cinco anos, por ocasiao da Assembh~ia Mundial da lgreja,
e lan~ada uma nova edi~ao do Manual do lgreja. Gostaria de saber quais
foram as altera~oes feitas na ultima
Assembleia, em julho de 2005.

tir para que a pessoa aceitasse esse novo batismo. 56
em caso de nega<;ao decidida, deveria ser feita a OP\ao
de aceita r o novo membro por profissao de fe.
Edir;ao 2005: A igreja deve esclarecer sobre a possibilidade bfblica da realiZa\aO do rebatismo, mas deixar
a decisao completamente a criteria da pessoa. Nao se
deve insistir, pois esse e um assunto em que a pessoa

Em primeiro Iugar, queremos lembra-lo de que as
modifica<;oes nao aconlecem em pontos teol6gicos ou

envolvida, sob a influencia do Espfrito Santo, deve ter
total liberdade para decidir.

que envolvam princfpios bfblicos, pois esses sao imuta-

Observar;ao: Nesses casas, s6 sea plica a profissao de

veis. As mudan<;as quase sempre dizem respeito a apli-

fe sea pessoa que esta vindo de outra denomina~o vive

ca<;ao de algumas orienta\oes do Manual do lgreja ou a

de acordo com os princfpios do evangelho conforme a

uma melhor compreensao da igreja em rela<;ao a al-

luz que recebeu. Nunca sea plica no caso de pessoas que,

gum assunto antes nao muito claro. lsso revela a serie-

apesar de serem de outra igreja, estavam apostatadas.

dade com que a lgreja lida com os princfpios, as normas e as orienta<;oes que ajudam a manter sua unidade de pensamento e a\aO em todo o mundo.

2.

PARTIO PA~O DE MUSICOS

NAO ADVENTISTAS NA UTURGIA DO CULTO:

A seguir estao algumas das principais altera\oes e

Edir;ao 2000: 0 Manual da lgreja admi te·a possibi·

acrescimos feitos na nova edi<;ao do Manual da lgreja.

lidade de uma pessoa nao batizada, que freqUenta a

Aqui apresentamos a informa<;ao de forma bem objeti-

igreja, participar no coro da igreja. A cond i<;ao exigida

va. Para obter mais detalhes sobre o contexto de cada

e que seja, de preferencia, membra da Escola Sabatina

assunto, voce devera consultar o texto do Manual.

ou da Sociedade de Jovens.
Edir;ao 2005: Na nova ed i\ao do Manual da lgreja,

1.

-

J

REBATISMO DE PESSOAS VINDAS

o mesmo criteria e usado nao apenas para a escolha

DE OUTRAS DENOM I NA~OES:

de membros do coro, mas tambem de outros musicos J

Edir;ao 2000: A igreja deveria esclarecer sobre a

(ver pagina 77).
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Observa~ao :

Alem dos criterios mencionados aci-

ma, o Manual do lgreja tambem inclui a questao do

algumas pessoas determinarem outros motivos para
disciplinar urn mernbro.
Edi ~ao

vestuario, testernun ho, carater etc.

tradu~ao,

3. (REDENOAIS VENCIDAS:

2005: Na nova edi~ao toi feita a corre~ao na

elirninando-se esse problema . Ou seja, o Ma-

nual do lgreja apresenta as razoes pelas quais urn

Edi~ao 2000: A vigencia das credenciais dos obreiros

mernbro podera estar sujeito

a disci pi ina eclesiastica.

equivalia ao perfodo do rnandato da organiza~ao que

Nenhuma pessoa ou igreja tern a liberdade de estabe-

confere as credenciais (anual, trienal ou qO inqOenal).

lecer outras razoes alem das que estao no Manual do

Edi~ao

2005: A vigencia das credenciais dos obrei-

lgreja (ver pagina 194).

ros passa a ser definida pelos regularnentos do Campo
7. NOVIDADES NA NOVA EDI~O DO MANUAL DA /GRE)A:

e renovadas pela Com issao Diretiva (ver pagina 150).

a. Nova

4. ElEI<;OES NA IGREJA LOCAL:
Edi~o

mais uma

2000: Depois de ser teita a escolha da co-

missao especia l, essa deveria recomendar

a igreja os

cren~a

cren~

fundamental : Foi acrescentada

as nossas 27 Cren(as Fundamentais.

Ela entra depois da Cren~a numero dez e e intitu lada

Crescimento em Cristo. A que era numero onze passa a

nomes para a Comissao de Nomea~oes com a sugestao

ser doze e assim por diante. totalizando 28

dos nomes para a fun~ao de presidente e secretario(a).

Fundamentais (ver pagina 12).

Cren~as

a

b. Voto batismal alternativo: 0 voto batismal possui

com

sugestao apenas para secretario(a). 0 presidente da Co-

13 itens e e urn resumo das nossas principais doutrinas.
Mas ha situa~oes especiais em que se pode usar urn voto

missao de Nomea~oes eo pastor distrita l, nao precisan-

batismal alternativo resumido, com apenas tres declara-

do do voto da igreja para isso (ver pagina 154).

(oes abrangentes. Mas fique claro o seguinte:

5. REUNIAO ADMINISTRATIVA DA IGREJA:

peciais que justifiquem a mudan~a (ver pagina 33).

Edi~ao

2005: A Comissao Especial recomenda

igreja os nomes para a Com issao de

Nomea~oes

e alterna-

tivo. ou seja, devera ser usado apenas em situa(oes esEdi~ao

2000: Uma Reuniao Adrninistrativa da

c. Metodo alternativo de transferencia de membros:

igreja poderia ser rea lizada normalmente sem a exi-

Se houver necessidade, uma Divisao pode aprovar urn me-

gencia de quorum. Assim, com qualquer numero de

todo alternative de transferencia de membros dentro do

membros presentes se poderia deliberar sobre qual-

seu territ6rio. lsso podera resolver algumas dificuldades es-

quer assunto com a maioria dos votos dos membros

pecfficas em alguns paises e lugares longinquos em que o

presentes e que votassem.

metodo usual seja ineficiente (ver pagina 37).

Edi~ao

edi~ao

do Manual do lgreja ,

d. Envolvimento leigo na Missao da lgreja: Entre

os criterios para votar;ao numa Reuniao Administrativa

outros, ha dois textos rnuito interessantes sobre a irn-

continuam sendo os mesmos, com a diferen~a que ago-

portancia do envolvimento dos membros da igreja na

ra e necessari9 estabelecer o quorum minimo para a

missao. Urn deles e intitulado: Envolvendo Coda Mem-

2005: Na nova

realiza(ao da reuniao (ver pagina 87).
Observa~ao:

0 quorum devera ser decidido numa

Reuniao Administrativa ou pela Comissao da lgreja.

bro no Ministerio; o outro e: Ministerio de Pequenos Grupos. Seria muito interessante que esse material fosse
apresentado e estudado numa reuniao com toda a
igreja (ver paginas 66 a 70).

6.

0

MOTIVOS PARA 01SCIPUNA ECLESIAsTICA:
Edi~ao 2000: Na edi~ao em portugues (s6 no Bra-

sil) havia urn problema de tradu~ao no paragrafo que
introduz a lista de razoes para disciplina eclesiastica.
0 texto ern portugues dava a entender que a lista que
se segue nao era com pleta, o que dava abertura para

Caro anciao:
A AssociaQaO Ministerial da Divisao Sui-Americana equem
responde. Escreva para Consultoria- Caixa Postal 2600; CEP
70270-970, Brasflia, OF ou revistadoanciao@dsa.org.br. A proposta deste espaQo esclarecer duvidas sobre assuntos ligados a administraQaO de igreja. Dentro do possfvel a resposta
sera publicada nesta SeQaO.
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ESBDyD DE SERMAD

t$J a
I N TRODU~O
1. Conta-se que. num dia de cullo. o pastor

de uma grande igreja olhou para os bancos quase vazros e viu apenas quatro solitaria5 pessoas na congrega~ao- um jovem e tres velhinhas. Ele emao comecou
a falar: .. Gra~as Te dou. 6 Deus. porque
ao menos algumas pessoas se esfor~a
ram para vir Te adorar e se alimentar da
Tua Palavra. crendo que nao es menos
unportante do que a partida de lutebol
que esta sendo transmrtida pela televisao " De repente. o Jovem que estava assentado no ullrmo banco deu um pulo.
"Puxa! Eu me esqueci do jogo'". exclamou. saindo em drwarada.- Adaptado
de )on ais Arrais. "Por que Adora mos... Revista Adventista. outubro de 2002. pag. 8.
2. Adorar e uma prioridade em sua vrda. ou
voce tem coisas mars importantes para
fazer? Numa pesqwsa realizada entre
frequentadores de rgrejas nos [stados
Unidos, indagou-se qual dos seis fundamentos da pratlca religiosa - adoracao,
evangelismo. discipulado. fraternidade.
mordomra e assistencra social - deveria
ser consrderado o mars unportante. Para
92% dos entrevrstados. a resposta 6bvra
era a adora~ao. De fato, adorar e o centro da religiao. Fomos feitos para adorar.
3. Vamos focalizar alguns conceilos basicos
sobre a adorac~o encontrados na Palavra
de Deus. espeoalmente no Salmo 95.

I - 0 QUE SIGNIFICA ADORAR
1. No hebraico. a palavra "adoracao" (slla-

ka/1) srgnifica "inclinar-se". "prostrar-se'',
..a1oelhar-se" Essa ideia aparece claramente no Salmo 95:6: "Vinde. adoremos
e prostremo-nos; ajoelhemos diante do
Senhor. que nos criou."
2. Adorar e reconhecer o valor supremo de
alguma corsa ou alguem. Eexpressar um
amor sem medida. E dar a gl6ria que alguem merece Eaplaudir com a mente. o
corac;ao eo corpo. Eafirmar que Deu$ e
0 maximo.

presen~a

de Deus

nos. ajoelhemos diante do Senhor, que
nos criou" (Salmo 95:6).
2. 0 mesmo pensamento de que devemos
adorar o Deus Criador aparece em Apocalipse 14:6 e 7. uma passagem muito
valorrzada pela lgre)a Adventrsta.

Ill - POR QUE ADORAR
1. Adoramos a Deus por Ele ser quem e.
.. Vrnde. adoremo~ ... porque f!le eo nosso
Deus" (Salmo 95:6 e 7).
2. Adoramos a Deus por Ele fazer o que faz.
"Vinde. adoremos e prostremo-nos: a1oelhemos diante do Senhor. que nos crrou."
(5almo 95'6).
3. Adoramos a Deus por reconhecermos
que Ele e santo. Deus e o Santo. 0 totalmente outro. o ser que fascina e causa
temor. KAdorai o Senhor na beleza da
Sua sanlldade: tremel diante dEle. todas
as Terras" {5almo 96:9)
4. Adoramos a Deus por reconhecermos
que Ele e amor. 0 convite para louvar ao
Senhor por Sua bondade e Seu amor
aparece muitas vezes nos 5almos.
IV - COMO ADORAR
1. Adore com louvor. "Cantemos ao Senhor.
c0m jubilo'' (Salmo 95: 1).
2. Adore com gratidao. ''5aiamos ao Seu encontro. com acoes de gracas.. (Salmo
95:2). Como sugeriu alguem. reduza seu
indice de RPH e aumenle ode GPH . RPH
=reclama~ao por hora. GPH = gratidao
por hora.
3. Adore corn humrldade. ··A)aelhemo~
diante do Senhor. que nos triou .. (S.1Imo
95:6}.
4. Adore com sensrbilidade. ·se ouvirdes a
Sua voz. nilo endurecais o coraciio'' (5almo 95:7 e 8).
5. A adorac;ao verdadeira e centralizada em
Deus. mediada por Cnsto e orientada
pela Palavra ; ela deve envolver toda a
pessoa, ser renovavel e expressar exteriormente o que esta no interior.
V - 0 RESULTADO DE AOORAR

II - A QUEM ADORAR
1. o tinico ser digno de adorac;ao e o Deus
Criador "Vrnde. adoremos e prostremo-

de labios impuros. habito no meio de um
povo de rmpuros labio~. e os meus olhos viramo Rei. o Senhor dos Exercitost (Isaias 6:5).
2 . Na adorac;ao. n6s somos perdoados. purifrcados e transformados. "Entao, um
dos serafrns voou para mrm. trazendo na
mao uma brasa viva .... tocou a minha
boca e disse: Eis que ela tocou os teus leibios; a tuo iniquidode joi timdo, e perdoado. o teu pewdo" (l!><!ia~ 6:6 e 7)
3. Na adora<iio, aceitamo& a missao de Deus
para a nossa vida. ''Depois disto. ouvi a
voz do Senhor. que dizra: A quem envrarer, e quem hci de ir por Nos? Dtsseeu; etsme aqui. envio·me a mtm .. (Isaias 6:8).

CONCLUSAO
1. "David )ames Randolph. em seu livro
God's Party (A Festa de Deus). fala de um
desftle festrvo de um circo que percorria
alegremente as ruas de Mtlao. ltaha. As
rnultidoes aclamavam. os palha~os riam.
os animais rugiam. Repentinamente. sem
aviso. uma das enormes atrac;oes do circo.
urn gigantesco e pesado elefante alastouse do desfile e cam111hou diretamente
para a catedral. Antes que seus domadores pudessem reagrr. o eletante trotou
atraves das portas abertas da rgreJa. camrnhou pelo corredor. soltou alguns barritos
com voz de trombeta. entao virou a cabec;a enrugada e caminhou de volta para o
desfiJe. "Randolph pergunta: em assuntos
de adorac;ao. sera que somos semelhantes
a paquidermes predosos - elefantes na
igreja? Desabamos atrav6 das portas da
rgreja no sabado de manha. falemos alguns barulhos. agitamos a cabec;a sobre
os bancos a lim de observar a congrega·
c;ao. e quando tudo acaba. nos arra~tamos
de volta para nosso Iugar no desfile barulhento da vrcla?" - Dwrght Nelson. "Uma
lgreJa em Adorac;ao", Revisto Adventisto.
outubro (le 2002, pags. 14 e 1~.
2. Lembre-se de que a adora~ao nao e algo
que fazemos uma vez porsernana na igreja, mas srm algo que praticamos todos os
momentos e em todos os lugares.
0

1. ~a adora<;ao, temos uma nova visao de

_ __

Deus e de n6s mesmos. "Entao. disse eu: ai
de mim! Estou perdido' Porque sou homem
....J
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ESBoc;;o DE SERMAD

€> discfpulo cristao
Mateus 4:18-20 e 28:19 e 20
INTRODU(fi.O
1. "Discipulo" vem da palavra grega mathetes. Significa "o que recebe disciplina ou
instru\ao; o que segue os conselhos ou
imita o exemplo de outra pessoa".
a) Con forme o didonario Aurelio, e"aquele que
segue as ideias ou doutrinas de outrem".
b) De acordo como entendimento evangelico,
e aquele que segue a jesus. Portanto, ser
discfpulo de Cristo e aceita-lo como Senhor.
Eservi-lo. Eama-lo incondicionalmente.
2. Discipulado e cumprimento do dever de
ser testemunha de jesus por toda a vida.
Todo discipulo tem seu discipulado.
3. Neste sermao, vamos !alar sobre as lases
do discipulado cristao: o chamado; o
aprendizado; a importancia da renuncia;
o conteudo da mensagem que jesus passa aos discipulos; como um discfpulo de
jesus e identificado; e a missao.
I - AS FASES DO DISCIPULADO
Ejesus quem chama Seus
discipulos. Mat. 9:9; Mat. 4:18-22.
a) Um discfpulo nao se oferece. Nao chama
a si mesmo para a obra. E Deus quem
chama. 0 chamado tem que ser de Deus,
pois na hora da dificuldade e Ele quem
supre a carencia e da recursos e meios
para a vit6ria. Um cliscfpulo auto-chamado pode ter que resolver tudo sozinho e
en tao se frustrar.
2. 0 aprendizado- jesus ensina aos disci·
pulos. Mat. 5:1 e 2; Mar. 4:34.
a) Aprender requer obediencia, paciencia,
humildade e entrega. Uma pessoa que
nao tem capacidade para reconhecer a
propria carencia nao pode ser discfpulo de
jesus. Ele chama homens e mulheres capazes de se sentarem aos Seus pes e aprender
dEle, que e humilde e manso de cora\ao.
3. A renuncia eo saaificio - Luc. 14:26 e 27.
a) Nao e que a vida crista s6 tenha sentido
em meio ao sofrimento, porem, somente
urn seguiclor leal a Cristo e capaz de pas·
sar pelo vale da dor sem perder a fe. Re·
nunciar ao mundo e seus prazeres laz
parte do discipulado. pois nao e possfvel
abra~a r os dois ao mesmo tempo e ainda

1 . 0 chamado -

assim ser bem-sucedido. Por esse motivo,
Jesus advertiu aos discfpulos quanto ~s
persegui~oes que o mundo poderia promover contra eles.
b) l lustra~ao - 0 lim de alguns discfpulos: Es·
tevao, apedrejado ate a morte; joao, exilado numa ilha ate a morte; Pedro, crucifi·
cado de cabe~a para baixo; Joao Batista,
decapitado. Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado ate a morte; eo outro Tiago, filho
de Zebedeu, foi decapitado. Acredita-se
ainda que Andree Filipe ten ham sido crucificados. Ver Heb. 11 :35-38.
c) Todos n6s precisamos avaliar o custo, antes
de nos tornarmos discfpulos de jesus. Vejamos o que Ele pede: amar a Deus acima de
todas as coisas: carregar a propria cruz; segui-Lo; desapegar-se das comodidades. N~
nhuma conveniencia pessoal deve interferir
no servi ~o do discfpulo de jesus.
4. 0 conteudo do mensagem- Mar. 1:21-28.
a) A mensagem de jesus era apresentada
com autoridade e poder, e acompanhada
de sinais. Ela tem sentido para a vida e e
coerente. j esus nao Iala daquilo que nao
sabe, nem ensina aquila que nao faz.
b) 0 conteudo da mensagem apresentada
pelo discfpulo de Cristo deve ser construfdo
na Palavra, na experiencia e nurna pratica
assumida com a mensagem que se prega.
s. A identifica~ao do discfpulo - Atos 18:17.
No dia do julgamento de Jesus, a cri ada
disse a Pedro: "Nao e voce um dos discfpulos deste hornemr
a) Everdade que Pedro negou a Jesus na·
quela ocasiao. Fez isso com a boca, mas
tudo o mais nele o identificava como discfpulo. Pedro precisou falar improperios
para se camu flar.
b) Ser discfpulo de jesus significa refletir a jesus em tudo o que fazemos. 0 ap6stolo
Paulo disse: "Temos a mente de Cristo"; e
ainda: "N6s somas o bom perfume de Cris·
to." A mensagem da vida de jesus - Sua
etica, Sua conduta, Sua esperan~a - deve
nortear a vida do verdadeiro discipulo.
6. A missao do discfpulo - Mat. 28:18·20. Na
hist6ria do discipulado. cada pessoa pode
responder ao chamado de Cristo para

anunciar o evangelho de modo diferente,
e assirn alguns vao produzir mais que outros. 0 que nao pode exist~r ea manuten~ao de urn discipulado inativo.
a) Ecomo o sal no saleiro. De que adianta
um quilo de sal no saleiro, se ele nao for
retirado de Ia? Para que serve?
b) Para um discfpulo, esconder sua identidade e morte espiritual na certa. Nao se con·
segue manter urn discipulado em segredo. porque ou o segredo destr6i o discipu·
lado ou o discipulado destr6i o segredo.

CONCLUSAO
1. Como igreja, qual e a nossa voca~ao?
a) A resposta a essa pergunta exige outra per·
gunta: 0 que e um discfpulo de jesus? Urn
discfpulo de jesus ealguem que ere em tudo
que Cristo disse, e taz tudo o que Ele pede.
2. Ha diferen~ entre o seguidor eo disdpulo:
• 0 seguidor espera pao e peixe. 0 discfpulo e urn pescador.
• 0 seguidor entrega parte de sua vontade.
0 discfpufo entrega a vida.
• 0 seguidor ouve a Palavra e a guarda para
si. 0 discfpulo leva-a aos outros.
• 0 seguidor espera que Ihe apontem o tra·
balho. 0 discfpulo se antecipa e cum pre a
responsabilidade.
• 0 seguidor quase sempre murmura e re·
clama. 0 discfpulo nega a si rn esmo para
atender ao Mestre.
• 0 seguidor espera ser visitado. 0 discfpulo visita.
• 0 seguidor sonha com a igreja ideal. 0 dis·
cfpulo se entrega para fazer a igreja real.
• 0 seguidor espera pelo reavivamento da
igreja. 0 discfpulo e parte do avivamento.
• 0 seguidor vale porque soma. 0 discipulo
vale porque multiplica.
• 0 seguidor e importante. 0 discfpulo e in·
dispensavel.
3. Que o Senhor Deus nos ajude a ser ver·
dadeiros discfpulos, nao s6 na igreja,
mas tambem em nosso Jar e na comuni·
dade em que vivemos.
0
Coloboro~ilo de Fronosco Lemos,

editor do revisto Vida e Sot1de
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ESBOyO DE SERMAO

0 Dia de Natal
Lucas 1:26-33

INTRODU~O
1. Natal e sinonimo de boas-novas e esperan~a de salva~ao.
a) "Natal" do latim: nata/is, significa nascimento, ou dia do aniversario de nascimento. Para o mundo cristao eo dia do
aniversario do nascimento de Cri sto. Eo
feriado mais importante da cristandade.

I - A DATA DO NASCIMENTO DE CRISTO
1. Nao ha base bfblica nem fonte segura
que defenda o 25 de dezembro como o
dia do nascimento de Cristo. Entao, por
que esse dia e o Natal?
a) Manual Bfblico de Halley, pag. 435:
"Atualmente. celebra-se o Natal em 25
de dezembro. Nao ha na Bfblia. nada
que indique essa data. Apareceu no
quarto seculo, primeiro no Ocidente,
como o dia do nascimento de j esus. [...]
0 fato de se agasalharem os pastores
com os seus rebanhos no campo, ao ar
livre. da primavera ao outono, e nao no
inverno. sugere que Jesus nao pode ter
nascido nessa esta~ao tria."
b) Se o dia do nascimento de Cristo e ignorado, a realidade do Seu nascimento e um
fa to hist6rico de profunda significado. A fixa~ao do dia 25 de dezembro pode ter surgido por uma questao de conveniencia.
c) A Hist6ria confirrna que Constantino, ern
313, adotou o cristianisrno como sua religiao e dos seus suditos. Esse fa to levou os
dirigentes da tgreja a considerar urna boa
politica transformar as festas rnais populares dos pagaos convertidos em festas
cristas. Entre os romanos havia o carnaval. do di~ 17 a 24 de dezembro; e, no dia
seguinte, o 25, era o maior dia religioso
deles, e dia do culto do deu~ Sol. Essa
data foi escolhida com o objetivo de cristianizar grandes festas pagas.
II - CURIOSIDADES
E TRADI~OES DO NATAL
1. Estrela- Mat. 2:2: ''Porque vimos a Sua
estrela no Oriente, e viernos adora-Lo." 0
que era essa estrela? As interpreta<;oes
sao rnuitas:

a) Um corpo luminoso, criado a prop6sito
por Deus para servir de guia aos magos.
como erarn as colunas de nuvern e de
fogo na peregrina~ao de Israel no deserto (ver Num. 24:17).
b) AI gum astro ou conjunto de astros que se
revelararn de acordo corn os pianos clivinos, mas sern safrern de suas func;oes ou
manifesta<;oes naturais.
c) Deus criou nessa epoca uma verdadeira
estrela no firrnamento.
d) 0 astronomo Kepler e outros afirmam ter
sido uma conjun<;ao de planetas.
2. A origem da arvore de Natale controvertida. Ela tornou-se um srmbolo de paz,
alegria e esperan<;a de uma vida melhor.
a) Alguns dizem que Lutero. em uma noite
de Natal, caminhando por uma floresta de
pinheiros, contemplou milhares de estrelas brilhando por entre os galhos cobertos
de neve. A sublimidade daquele quadro o
levou a pegar urn daqueles galhos e leva-lo
• para casa. Ap6s enfeita-lo com velas acesas, mostrou-o aos filhos a fim de que eles
tam bern desfrutassem de sua beleza.
b) Para outros, esse costume vern do seculo
19. Originou-se nos paises n6rdicos e daf se
espalhou para o mundo. Ellen White aconselha os pais a ensinar os fllhos a colocarern
na arvore de Natal presentes para Cristo.
3. A origem dos cartoes de Natal.
a) Tiveram sua origem na lnglaterra. por volta de 1843, quando o Sr. Henry Cole enviou
aos amigos urn cartao alusivo ao Natal.
4. A origem do Papai Noel.
a) Noel quer dizer Natal em frances.
b) Fontes hist6ricas dizem que nasceu com
5ao Nicolau, que OS holandeses levaram
para a America do Norte. Esse personagem
ficticio. que viajava de tren6. entrava pela
chamine da lareira e colocava presentes
nos sapatos vazios das crian~as. Essa fi c~ao
foi se transformando ate adquirir as caracLeristicas que hoje conhecemos.
s. A lenda dos tres reis magos.
a) A Biblia (Mat 2:1 e 2) nao relata que
eram Ires e muito menos reis.
b) A palavra grega magoi designava na
Medo-Persia os que se ocupavam com os

segredos da natureza. astronomia e medicina. Deviam ser varios. mas a tradi<;ilo
fala em tres. par trazerem Ires especies
de dadivas: ouro, incenso e mirra. A tradi~ao tambem lhes atribui os nomes de
Gaspar, Belquior e Baltasar.
c) Os presentes eram simb61icos para a pessoa de Cristo: "ouro" para o Rei; "incenso"
para o Sumo 5acerdote; e "mirra" para o
Grande Medico.
6. 0 hino "Noite Feliz".
a) "Noite de Paz", Hind rio Adventisto. n• 42.
b) 0 padre joseph Mohr, de uma pequena igreja austriaca, em 1918, certa vez estava triste
pelo fato de nao haver musica de 6rgao naquele Natal, porque os ratos haviam roido
os tales do 6rgao. Com esse estado de espfrito. foi dar urn passeio pelas imed ia~oes de
sua par6quia. A Lua e as estrelas cintilando
tornavam a noite amena. tranqoila e inspiradora. Aquela cena o fez imaginar como teria sido aquela noite em Belem, e a letra da
can<;ao "Noite Felii' brotou espontaneamente. De volta a igreja, passou-as para o
papel. apresentando-as a seguir a Franz Gruber, rnestre do coro, com o pedido de que fizesse a musica. Na proxima noite de Natal,
os membros da igreja cantaram o hi no "Noite Feliz." A esposa do regente, ap6s ouvi-lo,
declarou: ''Morreremos, mas "Noite Feliz" vivera par muito tempo. Nao existe hoje nenhum Iugar no mundo onde esse hino nao
seja cantado na noite de Natal.

CONCLUSAO
1. Embora nao haja nenhuma confirmac;ao
de que jesus nasceu em 25 de dezembro,
nao ha problema em celebrarmos a
data, pais somas beneficiados espiritualmente ao rneditar no significado de o
salvador ter nascido neste rnundo.
a) lnfelizrnente, essa testa religiosa esta desvi rtuada de suas elevadas finalidades.
Hoje, s6 se tala em comercio, comidas e
bebidas; e jesus mal e lembrado.
b) Mais importante do que o dia eo Iugar em
que Cristo nasceu, eo fate de Ele ter nascido
para ser o nosso salvador, e agora Ele tambern pode nascer em nosso cora<;ao.
0

ESBO~O DE SERMAO

lsafas 50:11
INTRODUy6.0
1. 0 profeta Isaias se dirige aqueles que
professam ser religiosos, que e dizem
salvos. mas que, na realfdade. sua esperan~a era um fogo ql!e eles mesmos tinham acendido. e as faiscas. criadas par
esse fogo. Estavam enganados com relac;ao a sua pr6pna espiritualidade.
2. A questao para nossa coosidera~ao
como podemos fazer um auto-exame e
identificar se nossa conversao verdadeira Ol! falsa.

e

e

1- 0 ESTADO DO HOMEM ANTES DA
CONVERSAO EDE EGOfSMO
1. Egofsmo e considerar a feliodade propria
como objettvo supremo. e buscar o bem
proprio pelo fa to de ser seu. 0 que eegofsta coloca os tnteresses pessoais acima de
tudo. Sempre esta competindo para ser o
melhor. sem levar em conta os valores
mora is e espirituais que deixa de lado para
alcan~a r seus objetivos. E evidente que a
humanidade se encontra nesse estado.
II - 0 ESTADO DO HOM EM
CONVERTIDO EDE BENEVOLENCIA
1. Um individuo convertido e benevolente.
e nao egoista. Benevolente significa desejar o bern, ou seja, escolher a felicidade dos outros. E-nQS dito que Deus e
amor; IS!O e. que e benevolente. Um indivfduo convertldo se asst!melha a Deus
nesse aspecto.
Ill - A VERDADEIRA CONVERSAO
1. E uma rnudanc;a no objetivo da atividade. nao uma mera mudanc;a como meio
de alcanc;ar o lim. 0 verdadelro convertido eo talso diferem nisso. 0 verdadeiro convertido escolhe<l gl6ria de Deus e
o bem de Seu rei no como o objetivo de
seus esfor~os. como um bem maior que
sua pr6pria felicidade.

IV - 0 VERDADEIRO
CONVERTIDO E 0 FALSO
1. Ambos se esjor~am por uma conduta
aprovada pe/a Biblia. A diferenc;:a esta

m

nos motivos. 0 verdadeiro santo leva
uma vida etica e moral por respeito ao
Criador e a vida criada por Ele; o !also
convertldo, se coloca ao lado da moral
por considerac;oes egorstas.
2. Os dais podem orar igualmente, pelo menos
quanta iJ forma . A diferenc;a esta nos moti·
vos. 0 verdadeiro convertido ama a ora~ao.
au seja, sente prazer na comunhao com
Deus; o outro. ora porque espera conseguir
prosperidade material.
3 . Os dais podem ser conscientes no cumprimento do dever. 0 verdadeiro convertido.
porque quer e ama praticar esse dever: o
ou tro, porque nao se atreve a descuidar
das obriga~oes.
4. Os dais estiio preocupados em [azer o que
ecerto. 0 verdadeiro convertido, porque
ama tazer 0 que e certo; 0 outro, porque
pensa que nao pede ser salvo a menos
que fac;a 0 que e certo.
5. Ambos podem ter o desejo de servir a
Deus. 0 verdadetro convertido, porque
ama o servic;o de Deus; eo falso, pela recompensa, como o servo assalariado serve ao seu senhor.
6. Ambos podem se es[orcar pela solvaciio de
pessoas. 0 verdadeiro convertido. porque
quer glorificar a Deus: o falso. para ganlrar o favor de Deu:;.
7. Com respeito ao arrependimento. 0 verdadeiro convertido aborrece o pecado
por.sua natureza odiosa, porque desonra
a Deus. 0 outro, porque sa be que sem o
arrependimento vai ser condenado.
8. Os dais podem amar a Biblia. 0 verdadeiro converticlo, porque e a verdade de
Deus. se deleIta nela e a leitura da Biblia
e um banquete para sua alma; o outro 1
porque cr~ que a leitura da Biblia traz a
ele alguma recompensa e !omenta suas
esperanc;as.
9. Os dais odeiam o pecado. 0 verdadeiro
convertido porque o pecado e odioso a
Deus; o falso convertido porque o pecado prejudica sua reputa~ao.
10. Os dais podem set generosos em suas contribuici5es para a causa dos pobres. 0 verdadeiro convertido, porque ama fazer o
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bem; o outro, para conseguir um meri·
to diante das pe~soas e diante de Deus.
11 . Em todos esses casos, os molivos de uma
classe de pessoas estiio em direla oposi·
~iio aos do outra. A d iferen~a esta nos
objetivos. 0 primeiro faz de seu objeti·
vo supremo o interesse de Deus: o ou·
tro da prioridade ao interesse pessoal.

V - AVALIANDO MINHA CONVERSAO
1. A verdadeira conversao se rnanitesta no
relacionamento diario com as pessoas.
A vida do cristao e urn reflexo da viCia
do proprio jesus, e as pessoas percebem
a diferen~a .
2. 0 estudo da Biblia deixa de ser uma obriga~ao e passa a ser uma necessidade (ler
I Ped. 2:2}. Como uma pessoa faminta
deseja o alimento. o verdadeiro cristao
deseja a Palavra de Deus.
3. A orac;ao deixa de ser uma formalidade
para se transformar no momento mats
importante do dia. Encontrar-se com
Deus e a experi~ncia mais maravilhosa
que o cristao pode ter.
4. Ea outra grande evid~ncia da conversao
e 0 intenso desejo de compartilhar jesus
com outras pessoas.. "Tao depressa uma
pessoa se chegue para Cristo. nasce-lhe
no cora~ao o desejo de revelar aos outros
que precioso amigo encontrou em jesus.
... Se nos achamos revestidos da justica
de Cristo, nao nos sera possfvel calarnos."- Carninho a Cristo , pag. 78.
CONCLUSAO
1. Precisamos ter cui dado para que nossa religiao nao seja apenas uma formalidade.
2. Procuremos desenvolver em nossa vida es·
tas caracteristicas da verdadeira conversao:
a) Bom testemunho no relacionamento
com as pessoas;
b) EStudo diario da Biblia como uma fonte
de alimento espiritual;
c) A ora~ao como um encontro com o Ret
do Universo;
d) Falar de jesus e da Palavra de Deus as
pes5oas com quem temos entraoo em
contato.
0
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3.

1. A figura de Cristo como Operador de milagres, Mestre por excelencia e Narrador
de parabolas e multo conhecida. mas
Sua performance como Evangelista nao
tao divulgada.
2. As margens do Mar da Galileia, uma multidao se une aos ap6stolos em torno de
Cristo. que passa a ensin<i·la. 0 que aconteceria ali seria a maior serie de conlerencias jamais vista. Dilerente do que muitos
pensam, o "Sermao da Montanha" loi uma
serie com aproxirnadamente 49 sermoes,
sumarizaclos pOr Mateus em seu livro.
3. Ap6s apresentar as conferencias (Mat. 5-7).
Cristo Se preocupa como que as pessoas lariam com a mensagem. Ele sabe que Suas
palavras sao sernentes de vida; e sementes
nao sao um lim em si mesmas, elas carregam o principia gerrninativo que as projetara para alem de suas pr6prias lronteira ,
ou seja, para o fruto. Ele ajuda as pessoas a
pensarem da causa para o efeito.

e

1- CONDUZINDO A DECISAO
1. Como born evangelisla, Cristo espera rea~ao positiva de Seus ouv'intes, mas tam·
bem respeita a liberdade de escolha de
cada um. Suas declara~oes implicam em
um posicionarnento, uma decisao por
parte do ouvinte. Cada ouvinte. queira
ou nao, acaba tomando urna d 1 re~ao.
como Ele pr6prio deixou claro ern
Mateus 7:24·27: "Todo aquele, pois, que
ouve estas Minhas palavras e as pratica
sera comparado a um homem prudente
que edificou sua casa sobre a rocha; ... e
todo aqu'ele que ouve estas Min has palavras e nao as pratica sera comparado a
urn homem insensato que edificou a sua
casa sobre a areia.''
2. Na compara~o entre os dois construtores ha apenas um elemento variavel: "a
base". Um edifica sobre a areia. enqoanto o outro edifica sobre a rocha. Aquele
que ouve a Palavra de Deus e a pratica
tern como base a rocha. aquele que ouve
a Palavra e nao permite mudan~as positivas em sua vid(l tem como base a arei a.

um momento em que as duas constru~oes sao identicas.
4. Porem, essa aparente identilica~ao entre
am bas nao perdura. A chuva, a enchente
e os ventos formam o elemento crftico.
a) Enquanto o elemento crftico nao surge,
am bas as casas parecem ser identicas.
b) Somente com a crise foi possfvel evidenciar a unica diferen~a entre as duas casas: a base.
c) Uma permanece intacta, enquanto a outra se destaz em completa rufna.
H~

II - CONSIDERANDO A CONSTRUc).O
1. Em cirna, no local da rocha, nao havia tijolos, areia, agua nem madeira. Esses elementos estavarn embaixo, perto do rio.
2. No ambienle da areia, estavam os tijolos,
a pr6pria areia, a madeira e a agua.
3. Aquele que construiu sobre a rocha teve
que transportar todos os elementos necessaries para a edilica~ao da casa. menos um: a base.
4. 0 que construiu sobre a areia tinha a sua
d i sposi~ao todos os elementos necessarios para a edilica~ao, menos um: a base.

Il l - EXPONDO A DIFERENY\ ENTRE
RUJNA E SUCESSO
1. No mom en to critico, um simples detalhe
causou toda a diferen<;a entre a ruina eo
sucesso: a base.
2. A ba$e foi o unicq elemento nao transportavel da constru~ao.
3. Em ultima instancia, todos construimos
de modo parecido a propria vida.
4. Olhando slmplesmente para a aparencia
dos seres humanos, observamos que todas as vidas sao construidas com os mesmos ingredlentes: alimento. agua. leitura de livros, trabalho etc.
a) Assim como na arquitetura nao eo estilo
da lachada. a textura das paredes ou os
m6veis, o ponto estrutural, mas aquilo
que o olho humano nao pode ver - a
base: tambem na constrw;ao da v1da. o
c;ampo variavel e apenas um: a base sobre a qual cada pessoa executa seu projeto de vida.

----~~-- JRevista do An ciao

out-<lez

5. Cristo afirma que a resposta que Seus ouvintes derem as Suas pal'<!v(as definira em
que base edificarao a pr6pria existencia.

CONCLUSAO
1. As palavras de Cristo abalaram o corac;ao
de cada pessoa ali presente. Diante do
Mestre dos evangelistas, o povo deve ter
indagado a si mesrno: "E agora? 0 que farei? Se decidir abrir o cora<;ao para a palavra do Salvador, Ela produzira os frutos
do rei no de Deus em mim: mas, se eu fe·
ch;Ho, minha alma ficara vazia e por lim
arruinada para sempre, como aquela
casa sobre a areia."
2. E voce, am1go? 0 que voce lara com as
palavras de Cristo? E com todas as ben~aos que Ele tern reservado para voce?
Gostaria de construir sva vida sobre a rocha lirme da verda de?
3. Construir no vale sempre foi a grande tentac;ao ht.unana. Emais facil. mais rapido e.
certamente, maissociavel. (ntretanto. enos
vales que se encontram as mullidoes desesperadas. Suas vidas apresentarn ra<;haduras
comprometedoras. E, por nao pensarem
nos moldes eta "causa para o efeito", se enganam com a 16gica do ''custo-beneffcio".
4. Agora, construir sobre a rocha eo rnaravilhoso conselho de Deus. E aplicar seu
tesouro naquilo que olho humano a!gum pode ver. Emais dlficil, mais demorado e, c;om certeza. contrario as concepc;oes humanas.
5. Voce tera que carregar seus tijolo rocha
acima (a cruz de cada dia), tera que escavar urn solo rnuito duro para tixar suas
colunas> mas estara tranquilo quando a
tempestade chegar.
6. Permita que o Santo Espinto de Deus
tome frente na construc;ao cle sua vida.
Tome decisoes sab1as a cada dia e lem·
bre-se: A Palavra de Deus precisa ser ouvida e, sobretudo. obedeclda.
7. Deus o abenc;oe em sua decisao!
0
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0 valor das pequenas coisas
Exodo 4:2
INTRODUc;:AO
1. ''Perguntou-lhe o Senhor: Que e isso que
tens na mao? Respondeu-lhe: Uma vara"
(Exo. 4:2).
a) Deus fez essa pergunta a Moises no deserto de Midia. e pergunta a mesma coisa para n6s hoje.
2. Ele tencionava convidar Moises para tirar
Seu povo do Egito (ver Exo. 3:7-10}. Mas
quando Iemos a pergunta de forma casual, ela nao parece ser tao importante.
Por que Deus fez essa pergunta a Moises?
0 que Ele quis ensinar com isso?

II - 0 QUE A VARA REPRESENTAVA
1. Considerando que Moises passou cerca
de 30 anos conduzindo um cetro. simbolo de honra e poder, aquela vara representava uma mudan\a muito grande em
seu estilo de vida.
2. A mao que segurava o cetro. agora segurava uma insignificante vara. Quando
Moises lembrava que podia ter sido o sucessor natural de Fara6. olhava para
aquela vara, e. quem sabe, sentia triste·
za. Eborn lernbrar que a sa ida de Moises
nao foi esponUinea. Ele saiu fugido do
Egito.
3. Agora ele era apenas um "b6ia-fria"'. Hu·
milhado, por uma fun\aO sem prestrgio
social. nao tinha mais as riquezas, a
fama, o poder. a familia de origem e ate
a propria conlian\a em si, quando declarou: "Quem sou eu para ira Fara6 e tirar
do Egito os lilhos de Israel?" (Exo. 3:11).
Ill - NO DIVA DE DEUS
1. Diante disso, a primeira preocupa~o de
Deus foi verilicar o que Moises pensava de
si mesmo. Porque. alem da idacle ja bern
avan~ada. Moises estava rnarcado pelos
desgastes de um trabalho bra\al, com
maos calejadas, rosto queimaclo pelo sol
escaldante do deserto e muito cansa\O ff.
sico. A aparencia de um jovem principe ja
nao existia. Nao se observava mais no es·
pelho com as mesmas referencias agradaveis. Por conta disso, no dialogo com Deus
mostrou-se inseguro, com baixa auto-esti-

ma. nao tinha mais as mesmas aspira~oes
nem para si nem para seu povo. Moises
nao estava bern psicologicamente. Mas
Deus o escolheu mesmo assim e o convidou para ser o seu companheiro na luta
para libertar seu povo. Deus quis que Moises se sentisse util, necessaria. acolhido e
importante (Exo. 3:10·12}.
2. 0 proximo passo loi restaurar a conlianc;a
de Moises em Seu infinito poder. Dar a
pergunta: "Que eisso em sua mao?'' Deus
mostrou que qualquer coisa que entregamos a Ele pode ser transformada em poderoso instrumento. Ainda que seja apenas uma vara, nas maos do Criador. tera
mais poder do que qualquer cetro nas
maos de um rei ou fara6 (ver Exo. 4:3-7).
3. Os perca l~os da vida fragilizam tanto um
homem que a sua recuperac;ao depende
de urn milagre. Deus entao operou al:
guns milagres para que Moises recuperasse a confian\a em si e no Criador. Pediu que ele pegasse uma cobra pela cauda e. em seguida, refutou uma serie de
desculpas de Moises (ver Exo. 4:4}:
a) Moises: Ninguem vai acreditar em mim
(ver Exo. 4:1).
Deus: Farei muitos milagres para que
acreditem em voce (ver Exo. 4:4-9).
b) Moises: Nao sou eloquente (ver Exo. 4:10).
Deus: Quem fez a sua boca? Se ela
nao funciona bern. Eu farei outra (ver
Exo. 4:11 e 12).
c) Moises: Senhor mande outro qualquer
para fazer este servic;o (ver Exo. 4:13).
Deus nao gostou e explicou que nao aceitava
mais nenhuma desculpa (ver Exo. 4:14-17).

IV. 0 QUE DEUS PODE FAlER POR N6S?
1. Naquele momenta, Moises nao tinha em
rnaos uma coisa de valor. Era s6 uma
vara que fora quebrada de um arbusto
qualquer, uma vara sem nenhum valor
sentimental. hist6rico ou comercial. lsso
porque nem sabemos qual era o tipo de
madeira (ver Exo. 4:2).
2. Mas o importante e saber que era a unica coisa que Moises tinha naquela hora
(ver txo. 4:17).

3. Moises lan\OU a vara diante de Fara6, e
ela se transformou numa serpente;
• Tocou nas aguas do rio Nilo com ela, e as
aguas se transformaram em sangue;
• Estendeu-a sabre as aguas ~o Egito, e elas
produziram ras;
• lntroduziu-a no p6 da terra. e cada grao
de areia tornou-se piolho;
• Apontou-a para o ceu. e houve chuva de
pedras e fogo;
• Quando tocou nas aguas do Mar Vermelho, abriu-se urn caminho;
• Ergueu-a sobre os arnalequitas, e essa tribo guerrei ra foi derrotada;
• Bateu com ela numa rocha, e tirou um
jorro de agua no deserto.

CONCLUSAo
1. Qualquer coisa usada com a permissao
de Deus pode se transformar em instrumento de grande poder.
• Uma queixada de jumento na mao de
Sansao provocou a rufna dos filisteus;
• Uma pedrinha na lunda de Davi desbaratou um exercito inteiro;
• Urn lanche de um menino serviu para alimen tar mais de cinco mil pessoas.
2. Moises foi chamado para o servi~o quando tinha 80 anos. Com isso podemos afirmar que nao necessaria ser jovem e forte para servir a Deus. E nao necessaria
tam bern ter muita idade porque Davi ainda era adolescente quando venceu Go lias.
3. Nao importa a idade. o vigor fisico ou posi~o social. S6 e necessaria que a pessoa confie em Deus e aceite Suas orientac;oes para
que urn milagre acontec;a em sua vida.
4. Talvez voce ache que nao tern muito a
oferecer. Lembre-se de que Moises s6 ti·
nha uma vara, e Deus foi capaz de fazer
coisas maravilhosas com ela. Se colocarmos Deus em primeiro Iugar. com certeza Ele tara grandes coisas por n6s. Quem
sabe. Ele s6 esta esperando por uma respasta. 0 que voce tern em sua mao? 0

e
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Colabora(iio de Graciliano Marlin$
dos Santos Filho, Ministerial do
Uniiio Este-Brosileiro

Hinos Preferidos do Hinario Adventista
Vol.1
Este CO tern como base uma pesquisa
com mais de 2 mil pessoas de todo o
Brasil, que escolheram os seus hinos
preferidos. Bem Junto a Cristo, Nao me
Esqueci de Tie Undo Pais estao entre os
20 hinos selecionados.
Ou~a e louve a Deus com o melhor,
na preferencia nacional.

Da-me Tua Paz
Instrumental
Contem 1omusicas sacras
tradicionais, interpretadas por urn
inspirador instrumental. Ideal para
momentos de ora~ao, leitura e
medita~ao. Sinta a paz relaxante que
vern do Ceu, ouvindo este CD.

Entre no clima sublime do nascimento de
Jesus atraves dos arranjos instrumentais e
orquestrais de hinos tradicionais do Natal.
Flauta, voz, teclados, metais e cordas
interpretam as musicas natalinas em
arranjos produzidos por Samuel
Krahenbuhl. Deixe os Sons de Natal
inundarem o seu lar.

C6d. 7833

C6d. 9030

C6d. 9033

Clayton Nunes
Sincero Amor
CD Instrumental com musicas
consagradas de alguns dos principais
compositores adventistas brasileiros,
tais como Flavio Santos, Jader Santos e
Cleiton Schaefer. Ideal para momentos
de reflexao e comunhao com Deus.
COd. 7581
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Ligue: 0800-9790606*, acesse: www.cpb.com.br, faefa seu pedido no SELS de
sua Associaefao ou dirija-se a uma das Lojas Casa Ediefoes
'Horarios de atendimento: Segunda a quinta, das 8h as 20h30 I Selda, das 8h as 16h I Domingo, das 8h as 14h.

Apresenta<;ao
do Evangelismo
Integra do
uitas vezes ja perguntamos:

sultados foram inumeros batismos, o

para comparti lhar com voce, caro an-

"Para onde vai a igreja?

retorno de ex-adventistas e a reconsa-

ciao, os pianos e metas da igreja. Nas

Quais sao seus pianos e me-

gra~ao

M

dos membros.

pagi nas seguintes, voce vera as propos-

tas?" Todos sabem que a missao priori-

Paralelamente, foram sendo im-

las de trabalho de cada departamento

taria da igreja e anunciar o evangelho,

plantados os pequenos grupos. E, pouco

para os pr6ximos anos. Veja as partes,

batizar pessoas e mante-las felizes e

a pouco, mudan~as significativas come-

sem perder a visao do todo. Observe

rea lizadas, capacitando os novos con-

·~aram

como, apesar de distintas, as propostas

a acontecer em toda a America

versos, juntamente com os mais anti-

do Sui. Como Evangelismo lntegrado, a

gos, para a missao de pregar e levar ou-

mfdia continuou seu trabalho ao lado

0 objetivo desta "Comun ica~ao lnte-

tros a Cristo. Nesse ciclo. a igreja avan-

do evangelismo pu blico. Logo os paste-

grada'' e dizer que a expansao e a con-

~a.

A pergunta que nao quer calar e:

res e os obreiros volunta ries passa ram a

sol id a~ao

"Tudo bem, eu en tendo a visao e a mis-

assimilar suas respectivas tarefas. Mui-

voce. Nao adianta pensarmos nesse as-

sao da igreja, mas como ela vai execu-

tos jovens se aproximaram do Ministerio

sunto sem o envolvimento, compromis-

ta-la? 0 que fazem seus lfderes? Como

de

e ingressa ram na col-

so e trabalho dos lrderes de sua igreja.

estao conduzi ndo esse processo?"

portagem. Hospitais, editoras, escolas e

Portanto, juntamente com o pastor,

Publica~oes,

se unem e caminham juntas.

de tudo isso dependem de

Em maio de 1997, um grupo de tra-

fabricas de produtos alimentfcios tam-

reuna a Comissao da lgreja e comparti-

balho da Divisao Sui-Americana (DSA)

bern se envolveram com a a~ao missio-

lhe esses pianos e metas. Crie grupos de

se reuniu no Rio de Janeiro e criou o

naria. Assim, todos OS departamentos da

trabalho, procure trazer para a pratica

Evangelismo. lntegrado. Algumas pes-

igreja e in stitui~oes deram as maos para

essas propostas. Temos que por os pes

soas que fizeram parte dessa reuniao

o Evangelismo lntegrado.

no chao; nao e suficiente imaginarmos

apresentaram cita~oes impressionantes

Desde entao, nao paramos de cons-

da Bfblia e dos escritos de Ellen White

truir novas igrejas. os dfzimos aumenta-

que mostravam a necessidade de tra-

ram e a apostasia diminuiu. Hoje, em

balharmos unidos na Obra de Deus.
As primeiras tentativas de Evangelismo lntegrado envolveram o programa Esta Escrito- semeando pela TV - e

e sonharmos coisas boas para a igreja.
A sua lideran~a. certamente, sera
usada pelo Espfri to Santo para integrar
congrega~ao

todo o territ6rio da Divisao Sui-Americana,

os membros da sua

pode-se vera rapida transforma~ao de pe-

programa da igreja para a

quenas celulas do lar em congrega~oes.

da Obra. Que o Senhor lhe

Os departamentos da DSA agrade-

a Associa~ao

os programas REVIVE, colhendo inte-

cem

ressados em ginasios e estadios. Os re-

aberto

espa~o

Ministerial por ter

no

termina~ao
aben~oe

e

que as informa~oes das pagi nas seguintes lhe tragam bastante insp ira~ao. 0

na Revista do Anciao
Departamento de Comumcacoo do DSA
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Wi lliams Costa Jr.

Departamento
de ComuniEa~

Departamento/
de Comunica~iJo e
Liberdade Religiosa da
OivisiJo Sui-Americana

igreja esta tentando uti lizar to-

ma~ao

via satelite durante a Semana

0 departamento de Comunica<;ao da

dos os rneios de co muni ca~o

Santa e a Semana de Colheita (REVIVE).

DSA tarnbem ap6ia e promove a Rede

para prega r o evangelho e man-

Com essa atividade, a

A

Comunica~ao

de Radio e TV Adventista (www.novo-

ter seus rnembros informados. Na Or-

trabalha de forma integrada nao ape-

tempo.org.br), os programas A Voz da

ga ni za~a o

nas com o SISAC (Sist ema Adventista de

Profecia (www.avozdaprofecia.com.br) e

mento tambem tem a fun~ao de asses-

Com u nica~a o),

Esta Escrito (www.novotempo.org.br/es-

Adventista, esse departa-

mas com todas as

sorar os demais, divulgando suas ativi-

Unioes e seus Centros de Mfdia. Ao rea-

taescrito). Para mais informa~oes acerca

dades. Mais do que um departamento,

lizar as series evangelfsticas via satelite,

dessas atividades de Cornunicac;ao aces-

a Comunica ~ao e um servi~o a todos os

o Departamento de Comunica~ao trei-

se os sites. Mas nao fique com a infor-

ministerios da igreja.

na o pessoal das Unioes e ensina a rna-

ma<;ao s6 para voce. Convide vizinhos

ximizar os equiparnentos de video que

ou pessoas interessadas para conhecer

varias Unioes ja tem disponfveis.

mais da vontade de Deus por meio des-

A partir de agora, a

Comun ica~a o

tambem esta integrada: atraves da ra-

ses vefculos de co munica ~ao.

dio, TV, internet e Revista Adventista,

juntamente com as Unioes e cam-

sao promovidas duas atividades por

pos, o departamento vai promover di-

mes do Calendario da lgreja. Essa pro-

versos Seminarios e Cursos de Treina-

marca da "lgreja Adventista" colocando o

mo~ao

apresenta todos os departa-

mento para os lfderes de Com u n ica~ao

logo em todos os lugares possfveis: bole-

mentos e suas principais atividades ao

das igrejas utiliza rem na prega~ao do

tins, formularios, impressos etc. Se o tem-

Iongo do ano.

evangelho em diferentes mfd ias.

plo onde voce congrega ainda nao tem o

Precisamos divulgar amplamente a

Para facilitar a identifica<;ao e fixa-

AASN (Agenda Sui-Americana de No-

logo da igreja, fa~ pianos de coloca-lo em

desses anuncios, voce vai nota r que

tfcias) esta cada vez mais perto de voce

Iugar visfvel na fachada, para que seja fa-

essas propagandas tem cores, diagrama-

para Ihe oferecer semanalmente as ulti-

dl a iden tifica~ao de quem passa na rua.

c;ao, tipos de letras e textos semelhantes.

mas notfcias da obra de Deus na Ameri-

Promova a igreja de todas as formas

Voce ve na TV, internet e Revista Adven-

ca do Sui e no mundo. Se voce quiser ter

tista a mesma coisa, e ouve pelo radio o

acesso a essas

mesmo texto comum as outras mfdias.

no e-mail: comu nica@dsa.org.br.

~o

in forma~oes,

cadastre-se

possfveis: quem sabe, na entrada de sua
cidade seja possfvel colocar um cartaz
com o logo e o endere<;o da igreja, talvez

Confira essas pro m o ~oes no site:

Voce pode mandar para a ASN, notf-

voce possa inserir o nome e a marca da

www.igrejaadventista.org.br. Na parte

cias das atividades de sua igreja. Leve

igreja na lista telefonica de sua cidade.

de baixo da pagina inicial tem uma ilus-

em conta o seguinte calendario: ate ter-

Quem sabe, voce tenha acesso ao jornal

tra~ao da enfase

~a-feira

- recebemos as notfcias da sema na; quarta-jeira- fazemos o fechamento das materias; quinta-feira - esta

ou revista de sua cidade ou bairro. Publique artigos, coloque anuncios das ativida- J

disponfvel para os boletins das igrejas.

veis a lgreja Adventista do Setimo Dia. 0

do programa da igreja.

Alem desse trabalho, o Departamento de

Comunica~ao

da DSA esta

produzindo e coordenando a progra-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' Revista doAnciao
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Departamento
de Liberdade Religiosa

Departamento de Li berdade

giosa. Ele esclarece e promove o as-

Religiosa e Assuntos Publicos

sunto

foi organizado pelos adventis-

0 departamento ainda real iza festivais

tas do setimo dia em 1902. Ele funcio-

de liberdade religiosa para conscienti-

0 text".N maioria dessas leis ga-

d ip l o m~tico

zar as pessoas sobre a importanda de

rante aosG*~idatos a vestibulares e

da igreja que lida com governos, em-

reivindicar de forma pacifica seus di-

concursos pllbl icos, qu e ocorrem em

baixadas, ONGs e autoridades religio-

reitos na sociedade.

d ias sagrados, a alternativa de fazer

0

na como um orga nismo

atrav~

de f6runs e seminarios.

ventistas: Acre, Mato Grosso do Sui,
Para , Parana. Santa cata rina, sao Paulo e SergiJ)f

sas. Seus di retores devem atuar como

Os festiva is sao reu nioes de a~ao

as provas em outro horario. Estudan-

pontes, tentando resolver conflitos, de-

de gra~a s e louvor pelas be n~aos da li-

tes ta mbem tern seus direitos garan-

fendendo aqueles que sao perseguidos

berdade rel igiosa. 0 festival e consti-

tidos: as provas devem ser apl icadas

por causa de sua fe, promovendo e pro-

tufdo de musicas interpretadas por

em outros dias e a frequencia de

tegendo a liberdade religiosa.

cantores con hecidos. Entre as apre-

prese n ~a

senta~oes

trabalhos escritos.

Na

Associa~ao

Geral, em Washing-

musica is, sao inseridos con-

pode ser su bstitufda por

ton, o diretor do Departamento de Li-

ceitos de liberdade religiosa e feitas

0 que deve ser feito quando al-

berdade Religiosa e tambem secretario

homenagens e agradecimentos a pes-

guem na igreja enfrenta dificuldade

gera l da IRLA (Internationa l Religious

soas que tem colaborado em favor do

para guarda r o sabado? A pessoa

Liberty Association) www. irla.org.br.

assunto. Nesses festivais podem ser

deve fazer uma sol i cita~ao por escri-

Fundada em 1893, a IRLA e a mais an-

col hidas assinaturas dos presentes,

to

tiga associa~ao de liberdade religiosa

sol icita ndo aos poderes publicos le·

titui~ao.

Na

solicita~ao,

que se ja

do mundo. No Brasil, a ABLI RC (Asso-

gis l a~ao

a possibi lidade

mencionada a lei, o numero e seu

cia~ao

Brasileira de Liberdade Religio-

de as pessoas guardarem os dias con-

autor. lsso nao deve ser feito de ma-

sa e Cidada nia) e a i n st i tui~ao equ iva-

siderados sagrados segundo a sua fe

neira atrevida ou pretensiosa. 0 ad-

lente a IRLA. Associa~oes sim ilares tem

religiosa. Nos luga res onde a popula-

ventista deve ma nter-se humilde,

-a sido estruturadas em outros pafses da

~ao

ja foi favorecida com leis de liber-

mas demonstrar que tern conheci-

R America do Sui.

dade religiosa , o festiva l colhe assina-

mento dos seus direitos e que a lei

•

tu ras agradecendo as autoridades por

lhe ap6ia como cidadao.

0 objetivo do departa mento e

i compartil har um dos valores lunda-

que

favo re~a

a autoridade responsavel pela ins-

esse direito adquirido.

ill menta is dos direitos huma nos que eo

No Brasil, sete estados ja tem leis

l livre-arbftrio para exercer sua fe reli-

que tornam o sabado livre para os ad-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __J

Se precisar de ajuda adicional ou
ori enta~ao,

entra r em contato com a

ABLI RC: www.ablirc.com.br.

0
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Ivan Sa mojluk
Departamento/ do Escala
Sabatino do Divisilo
Sui-Americana

N.

Departamento
da Escola
Sabatina

reja Adventista do Setimo Dia

urgiu como resultado da pesqui-

2009 - Ano de enfase na evangeliza~ao

missao Diretiva da Escola Sabatina, para

atraves da Escola Sabatina;
2010 - Anode enfase na conserva-

planejar as atividades do departamento (o

atraves da Escola Sabatina.

lidade do pastor e do anciao na Escola Sa-

das atividades mais importantes de sua

Participar ativamente do Evangelismo

batina e na classe dos professores; (3) a as-

vida. A necessidade do estudo da Bfblia

lntegrado da igreja e uma das metas do

sistencia esporadica desses lfderes as clas-

nao diminuiu com o passar do tempo,

Departamento da Escola Sabatina. Por

ses dos Menores da Escola Sabatina; (4) a

mas continua prioritaria, precisamente

isso, cada igreja deve organizar o Ministe-

importancia de serem exemplos no estu-

de um grupo de pessoas since-

ras que fazia do estudo da Bfblia uma

~ao

Recep~ao

aten ~ao

rio de

tos da Hist6ria se desencadeiam.

aos amigos visitantes; prom over as classes

para que evitem repetir o sermao do cui-

A Escola Sabatina surgiu com pro-

bfblicas para os amigos visitantes; propor-

to em outra igreja no horario da Escola Sa-

p6sito educativo, missionario e pasto-

cionar ambiente que tacilite a conserva-

batina, especialmente quando for<;a o

ral. A lideran~a deste departamento se

c;ao dos membros; organizar o Ministerio

pastor a ficar ausente da Escola Sabatina;

propoe a fazer dela (1) um meio de ca-

de Visitac;ao aos afastados, interessados e

(6) para que colaborem com o estudo da

naliza~ao

de nossos

novos membros; alem de realizar uma

li~ao, cada vez que forem solicitados.

membros para o programa missiona-

programac;ao especial evangelfstica para

rio; (2) um Iugar calido e amavel, que

os amigos visitantes no Dia das Visitas.

capac ita~ao

contribua para a

conse rva~ao

integral

do diario da

li~o

agora, quando os ultimos acontecimen-

e

que da

ideal seriaa cad a tres meses); (2) apontua-

da Escola Sabatina; (5}

0 Departamento da Escola Sabatina
tambem conta com o apoio da Associa~ao

Essas propostas s6 serao realidade
na medida em que a Escola Sabatina ob-

para os lfderes locais atraves das revis-

promova e contagie o desejo e amor

tiver apoio dos demais setores da igreja.

tas Ministerio e Anciao.

pelo estudo da Bfblia, de forma siste-

Ela depende da

matica e responsavel.
Para que esses objetivos sejam alcan~ados,

serao dadas as seguintes en-

fases de a~ao:

colabora~o

Ministerial trazendo

orie n ta~oes

de nos-

sos membros; (3) um instrumento que

do Depa r-

Do Departamento de Mordomia Crista,

tamento de Comunica~ao para manter

a Escola Sabatina solicita a prepara~o de

os membros informados sobre as fun-

um pequeno informativo que explique,

~oes

com clareza, o destino das ofertas da igre-

e programa~ao da Escola Sabatina.

Ela espera que a Associa~ao Ministerial

ja ou, pelo menos, as da Escola Sabatina.

2006 - Ano de enfase nos professo-

aconselhe os pastores e anciaos a parti-

A todos os lfderes da igreja, a Esco-

res da Escola Sabatina, para que atuem

ciparem ativamente do Evangelismo ln-

la Sabatina pede que evitem suspender

tambem como pastores e promotores

tegrado com a Escola Sabatina.

o programa da Escola Sabatina por oca-

das atividades em sua classe;

2007 - Ano de enfase no programa

Para isso, pastores e anciaos precisam

siao de encontros especia is. E em con-

evitar reunioes em salas separadas no ho-

gressos ou concfl ios, que ocupam a

da Escola Sabatina;

rario do estudo da l i~ao. Enfase tambem

parte da manha , deveria sempre estar

2008 - Ano de enfase nos lfderes da
Escola Sabatina;

deve ser dada: (1) a reuniao peri6dica do

agendado tempo para o estudo diario

pastor ou do anciao conselheiro com a Co-

da li<;ao e leitura da Medita<;ao.

---------------....l Revist a do Anciao
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Otimar Gont;alves
Departamento/
do Ministerio Pessool do
Divisilo Sui·Americono

0

~ao

Departamento
do Ministerio
Pessoal

maior enfoque do Departamen-

igreja um disdpulo; (6) descobrir e de-

frentes do Evangelismo lntegrado da

to do Ministerio Pessoal para os

senvolver os dons espirituais de cada

igreja na DSA: Pequenos Grupos, Evan-

pr6ximos anos sera a implanta-

membro do corpo de Cristo; (7) evitar a

gelismo Publico, Classes Bfblicas, Du-

e conserva~a o dos Pequenos Grupos.

apostasia; (8) multiplicar-se.

plas Missiom1rias, lnstrutores Bfblicos,

0 Pequeno Grupo e a estrutura que pro-

Cada semana o grupo deve abordar

porciona atendimento pastoral, comuni-.

estes quatro m6dulos basicos: confra-

dade relacional e mobiliza~ao dos mem-

terniza~ao,

bros para o cumprimento da missao em

testemunho.

todo o territ6rio da DSA.

estudo da Bfblia,

ora~ao

e

Ora ~ao

lntercess6ria, Ministerio da Re-

cept;ao e Coordenador de lnteressados.
A princfpio, o programa se inicia na
sede de cada Campo, a partir do segun-

Nos Campos, cabe ao Departamen-

do semestre de 2006. A sugestao e que

As reunioes de um Pequeno Grupo

to do Ministerio Pessoal apresentar o

seja realizado de forma intensiva nos

nao sao apenas para relacionamentos

projeto para os administradores, mos-

meses que antecedem as grandes ar-

sociais nem tampouco exclusivamente

trando os materiais disponiveis e atuais

rancadas evangelfsticas, por exemplo:
fevereiro e marc;o (Semana Santa);

para fins evangelfsticos. Os lfderes de-

para serem usados nos Pequenos Gru-

vern buscar o ponto de equilfbrio. Per-

pos. cada

ou Missao esco-

maio e junho (Obreiro Voluntario e Voz

tanto, "Pequeno Grupo" nao e estrate-

lhe, entre os pastores, alguns para estu-

da juventude); agosto e setembro (Pri-

gia ou reuniao meramente social ; e a

dar, a perfei ~oa r e implementar pro-

mavera e Colheita). No Hm de cada mes

base para as a~oes mi nisteriais e evan-

gressivamente o projeto dos Pequenos

ou bimestre, conforme o planejamento

gelfstic(\s da igreja local.

Grupos em seu distrito.

da Associac;ao ou Missao, deve ser ofe-

Associa ~ao

Ele devera funcionar da seguinte

0 distrital precisa ter o seu papel

recido urn certificado de conclusao,

maneira : (1) reunioes rea lizadas em

ministerial redefin ido, de modo que

contemplando uma das oito areas es-

horario conveniente para os partici-

ele possa atuar mais como trei nador e

pecfficas do aprendizado.

pantes (de manha, de tarde, ou a noi-

capacitador.

0 objetivo da DSA

e alcanc;a r nos

te); (2) contar com a pa rticipa~ao de

Outra frente de atuac;ao do setor do

pr6xi mos anos, pelo menos, cada sede

aproximadamente 12 pessoas; (3) leva r

Ministerio Pessoal e a Escola Missiona-

de distrito com a Escola Missionaria.

a igreja a experimentar o sentido de co-

ria. Ela deve ser uma escola de treina-

Como leitu ra obrigat6ria ao acorn pa-

munidade criado por Deus no Eden e

mento permanente, com currfculo pre-

nhamento da Escola Missionaria esta

vivido intensamente na igreja crista

viamente elaborado por especialistas

sendo indicado o livro

primitiva; (4) compartilhar o min isterio

em "crescimento de igreja" sugeridos

acompanhado de urn Guia de Estudos

pastoral; (5) tornar cada membro da

pela DSA, para fortalecer as principals

no formate para Pequenos Grupos. G
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Departamento
do Ministerio
de Pu blica<iOes

Almir Marron i
Oeportomental
do Ministerio
de Publicacoes do
OivisiJo Sui-Americana

uitos questionam o valor de

sos ou espirituais cresceram 120%. Sal-

gelho. Ainda hoje milha res de pessoas

um livro. Sera que em pleno

tando de 3,4 mi l tftulos, em 1992, para

sao alcanyadas por meio de um livro,

seculo 21 ainda ha espayo

7,5 mil em 2002. Esses dados refletem

re\ll5ta ou folheto. Nao se deve mini-

M

para insisti r na impressao e dissemina-

uma tendencia geral: mais pessoas len-

mizar o poder de uma simples pagina.

yao de livros? Estao as pessoas interes-

do e, entre os temas de ma ior interes-

Ate mesmo um pedac;o de folheto car-

sadas em ler?

se, esta o religioso ou espiritual.

rega em si forc;a para o bem. Ellen Whi-

0 escritor canadense Alberto Mangel, em entrevista publicada na Veja

As publicac;oes tem duas importantes

funyoes a cumprir na igreja adventista:

(revista semanal do Brasil), afirmou
que "o livro

ea

grande ferramenta

para entender o mu ndo eo tempo em
que vivemos".

um folheto ou de uma revista deve ser
considerado como de valor. Quem

SER UM INSTRUMENTO PARA

pode estimar a influencia que uma pa-

SOUDIFICAR E FORTALECER A FE.

gina arrancada contendo as verdades

Um adventista que nao le nossas

da mensagem do terceiro anjo, pode

Em seu livro Uma Hist6ria da Leitu-

publicayoes esta privado nao somente

ter sobre o corayao de algum pesquisa-

ra, eie apresenta as vantagens do livro

das informac;oes sobre sua igreja , mas,

dor da verdade? ... Cada pagina

a comunicac;ao visual e massiva

sobretudo, do ind ispensavel al imento

ra io de luz do Ceu que bri lha e ilumi- 1

atual. Mangel argumenta, dizendo que

espiritual. Ellen White disse que preci-

na a trilha da verdade". - Mensageiros ~

as imagens captam nossa atenc;ao por

samos agi r. Pois, "se os homens que se

da

apenas alguns segundos sem nos dar a

acham sob a influencia do espirito do

chance de pensar. A grandeza do texto

mundo e de Satanas sao ativos em es-

das publicac;oes,

consiste em nos dar a possibilidade de

palhar livros, folhetos e revistas de na-

enfocar as ati-

refletir e interpretar. Prova disso e que

tureza corruptora, deveis ser mais zelo-

vidades do

as pessoas estao lendo cada vez ma is,

sos em por material de leitura de cara-

Departamen-

assim como mais livros estao sendo pu-

ter elevado e salvador perante o povo".

to de Publica-

blicados a cada ano.

- Conselhos Sabre Saude, pag. 466.

c;oes da IASD

ra do Livro, entre 1992 e 2002, houve

SER UMA FERRAMENTA DE

do Setimo Dia). Na

aumento de 63%sobre o total de novos

EVANGEUZAV.O.

Assembleia da As-

frente

Segundo dados da Camara Brasilei-

m

te afirmou que "Todo fragmento de

Esperan~a,

pag. 154.

Dentro dessas duas func;oes

{lgreja Adventista

tftulos de livros publicados no Brasil.

Oisseminar publicayoes e um me-

Neste mesmo periodo, os livros religio-

todo bem-sucedido de pregar o evan-

e um

sociayao Geral, realizada em 2005, em St.

!
~

i

Louis, EUA, votou-se a "inclusao do diretor de

Publi ca~oes

da igreja local no

quadro dos oficiais da igreja". As atribui~oes

deste lfder loca l sao:

FOMENTAR A LEITURA DOS LIVROS DO
EsPfRITO DE PROFECIA E DEMAIS
LIVROS PUBLICADOS PELAS EDITORAS
OFICIAIS DA IASD.

Alem de estarem conscientes da
importa ncia das

publica~oes

denomi-

nacionais. nossos irmaos precisam
ser informados sabre onde e como
consegu i-las.
MOTIVAR A IGREJA A DISSEMINAR
PUBLICA~OES MISSIONARIAS TENDO

COMO OBJETlVO ALCAN~R 0 PUBLICO
NAO ADVENTISTA.

Ha muitos livros e revistas especialmente adequados ao contato missio-

APOlAR o CHAMAM ENTO DE

igreja tem tanta oportunidade para o

NOVOS COLPORTORES-EVANGELISTAS.

contato pessoal? Entre os dons outorga-

e uma atividade de

dos a igreja pelo Espfrito Santo, estao OS

grande importancia dentro da missao da

dons que habilitam homens e mulheres

missionario para ser distribufdo massi- · igreja. Por meio do colporter, a mensa-

a tornarem-se colportores-evangelistas

vamente. 0 primeiro sabado de maio e

gem chega a lugares e pessoas que nao

de exito. Portanto, nao e equivocado pen-

o Dia do Evangelismo lntegrado com

seriam

Publica~oes.

colporter

nario. A cada ano, a lgreja Adventista
na America do Sui escolhe um livro

A colportagem

a lca n~ados

por outro meio. Um

sar que em cada igreja o Espfrito Santo

em media 80 pessoas

esta capacitando alguem para essa ativi-

organizado um programa solene de

porsemana dedicando cerca de 30 minu-

dade. Ellen White disse: "Deus convida

d ed i ca~a o

tos em cada entrevista. Esse trabalho

obreiros de cada igreja entre nos, para

isso motivar a igreja a eva ngeliza r, es-

"pessoa a pessoa" pode exercer grande

que entrem em Seu servi~o como colpor-

palhando pub l i ca~oes.

influencia. Em um ano, cada colportor-

tores-evangelistas." - Ibidem, pag. 25.

Em cada igreja deve ser

do livro missionario e com

alca n~a

0 Ministerio de Publi ca~oes aceitou

evangelista visita em torno de tres mil
pessoas. Que outra atividade
missionaria da

este desafio: Uma lgreja

=Um Co/par-

tor que consiste em promover a sel e~ao

e

ca pacita~ao

para a colportagem

evangel isla de, ao menos, um novo colporter de cada igreja no territ6rio da
DSA.

A lca n~a n do

esse idea l, teremos

um exercito tres vezes ma is numerico,
mais eficiente e mais poderoso.
Cristo conta com a

co la bora~ao

cada anciao para que as

de

pu bl ica~oes

e

a colportagem evangelfstica siga m
cumprindo sua importante
dentro da missao da igreja.

fun~ao

0

Miguel Pinheiro
Departamento/
de Mordomia Crista
e Ministerios do SOude do
Oivisao Sui-Americana

Departamento
dos Minis
da sauae

filosofia do Departamento dos

A

dependentemente de seu porte, o dire-

os Pequenos Grupos em canal de disse-

Ministerios da Saude preconiza o

tor medico tambem lara parte desse

minac;ao da filosofia adventista desaude.

estilo de vida saudavel apresen-

Conselho de Saude e a

coo rdena~ao

4. Urn estudo consciente e espiri-

tado por Deus como a forma de as pes-

sera conjunta: Associac;ao/Missao +

tual dos livros de saude. iniciando em

soas, pela gra~a celestial, desfrutarem os

lnstituic;ao de Saude.

2007 com o livro A Ciencia do Bom Vi-

beneffcios de uma vida longa, saudavel

0 coordenador de Saude deve ser, de

e feliz. lsso implica em discernimento

preferencia, urn medico ou outro profissio-

5. Oferecer a igreja urn plano especf-

E nal da area de saude comprometido como

fico de ac;ao em tres grandes areas de

moral e desenvolvimento do carater.

necessaria o envolvimento de pastores,

Evangelismo lntegrado, que possa condtJzir

atividades: atividades sociais, atlvidades

anciaos e profissionais de saude para

a execu~o dos programas planejados.

comunitarias e atividades religiosas.

que as igrejas sejam tam bern escolas de
saude e temperan~a.
Neste qOinqOenio, os departamen-

o Conselho

de Saude

e urn

6rgao

Dentro do setor de atividades so-

provedor de servic;os de saude, forma-

dais, a sugestao e que se realizem "jun-

do por profissionais de saude adventis-

ta-panelas" e outras

refei~oes

(cha, ca l-

tos de Mordomia e dos Ministerios da

tas e/ou relacionados de alguma forma

dos, sopas, delfcias de milho etc), cam i-

Saude da DSA estao desenvolvendo urn

com a igreja. Esse Conselho sera res-

nhadas, tri lhas ecol6gicas, escaladas,

s6 programa de mordomia da saude vi-

ponsavel por promover a criac;ao e ma-

cachoeiras, ciclismo, patinac;ao, cursos

sando sua a p l ica~o em toda a America

nuten~ao

dos "Consel hos dos Ministe-

de cu linaria sobre a utilizac;ao da soja,

do Sui. Cada Associac;ao/Missao deve

rios de Saude" das igrejas, conforme o

paes, substitutes do Ieite, entre outros.

elaborar e executar esse novo enfoque

Manual do lgreja , pags. 130 e 131, e

conforme as diretrizes da Divisao Su i-

pelo planejamento e execuc;ao dos pro-

rias, fica a proposta da

Americana e das Unioes.

gramas de saude do Campo.

cinac;ao, cursos (antitabagicos etc), bi-

0 departamenta l de Mordomia da
Associac;ao/Missao passa a ter sob sua
responsabi lidade os Ministerios da Saude. Essa

mudan~a

devera ser grad ual e

progressiva sem que haja prejuizos
para as atividades que estejam sendo

Veja o que esta sendo planejado

No setor das atividades comun itarealiza~ao

de: va-

blioteca da saude, feira da saude; anuncios e divulga~ao de todos os eventos.

para os pr6ximos anos:
1. cada Uniao realizar, ao menos, urn
congresso para profissionais de saude.
2. A formac;ao ou atualiza~ao de ca-

Na area rel igiosa, podern ser programados momentos para a saude (pequenas rnensagens semanais), "goti-

dastre com esses profissionais, ofere-

nhas" ou "cinco minutos" para a igreja,

de

cendo oportunidades de envolve-los no

centro de estudos (palestras ou au las

cada Campo, ju ntamente com seu de-

servic;o de Deus em seu ambiente de

com temas atuais e de grande interes-

partamental de Mordomia Crista e Sau-

trabalho e tornar sua atividade urn ver-

se), e a leitura do Livro do Ano (para es-

de, nomeara urn "Conselho de Saude" e

dadeiro ministerio.

desenvolvidas. A

administ ra ~ao

o "coordenador de Saude". Nos locais
onde houver

m

ver; e, em 2008, com Vida Dinamica.

l nsti tui~ao

de Saude, in-

tudo em familia, por membros de Pe-

3. A cria~ao de metodos, seminaries e
estudos sobre saude basica para tornar
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quenos Grupos), testemunhos e divulga ~ao

~

da literatura denominacional. 0 ~
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Departamento
de Mordom ia Crist
Mordomia Crista e o estilo de

de estudos bfblicos, e orienta~oes sabre

vida de alguem que reconhece e

dade." E o verso 7 fala de "superabun-

alianc;a com os ministerios da Crianc;a e

A

bundou em grande riqueza de generosi-

aceita diariamente o senhorio de

dancia" de fe, gra~a . sabedoria e amor.

da Escola Sabatina para estabelecer e

Jesus Cristo e trabalha em sociedade com

Levar o membra da igreja a ser todos os

consolidar um programa de mordom ia

Deus, atuando como Seu agente na ad-

dias uma pessoa espiritual e a priorida-

voltado para as crian~as.

m i nistra~ao

de desse ministerio. Depois vem a ins-

de Seus neg6cios na Terra.

Para ser fiel mordomo e preciso ira
presenc;a de Deus nas primeiras horas

t ruc;i'.io pa ra que o membra seja tiel em
todos os aspectos da Mordomia Crista.

01AGN6snCO fiNANCEJRO OA IGRE)A

Eum

l..ocAL

movimento interno, em par-

de cada dia. Servimos a Deus dentro de

Para ajudar o crente a desenvolver

ceria com os ministerios da Secreta ria e

uma unidade de tempo chamada dia.

o habito de buscar a Deus nas primei-

Tesou raria, voltado para a educa~ao e

Essa sociedade com Deus modela as

ras horas de cada manha, foi criado o

pratica dos princfpios da Mordomia

prioridades e o enfoque de homens e

Seminario de Enriquecimento Espi ri-

Crista via igreja local.

mulheres. Amedida que os crentes cres-

tual (SEE), que

cem nessa sociedade, o Espfrito Santo os

ca~a o

guia para prover o apoio financeiro para

Esse semi nario e dividido em quatro

e voltado para a reedu-

Com essa iniciativa pretende-se (1)

dos habitos espirituais diarios.

otimizar o trabalho da Comissao de Finan~as

como mentora do gerenciamen-

• partes: (1) Seminario de 21 horas; (2)

to operacional da igreja e da distri bui~ao

As fun~oes dos lfderes de Mordomia

jornada espiritual de 40 dias; (3) lnter-

dos recursos para os diversos ministerios

Crista sao: (1) levar cada crente a andar

cessao nas madrugadas; e (4) Reencon-

constitufdos; (2) ajudar a igreja local a

e

tro. A espi ritualidade (a busca de Deus

identificar a real situac;ao de seus mem-

a igreja como corpo de Cristo.

com Deus diariamente, com

ora~ao

estudo da Bfblia; (2) ensinar que seguir

nas primei ras horas mati nais) sera a

bros em relac;ao

a adorac;ao sistematica

a Cristo e tambem um chamado para

base do projeto com diferentes enfases.

com os dfzimos

e ofertas; (3) educar e

viver em sociedade com Deus; (3) ensi-

Para os pr6ximos ci nco anos, o SEE sera

instruir cada crente no desenvolvimento

nar que o sustento financeiro da igreja

realizado da segu inte forma:

e pratica dos princfpios de generosidade

e de responsabilidade de cada membra

SEE I - 2006 e 2007 - lntimidade

do corpo de Cristo; (4) cuidar para que

diaria com Deus - Fui sa lvo para ser

nao haja desequilfbrio entre as ofertas

santo todos os dias.

regu lares e as ofertas especiais.
Antes do chamado para ser fiel, vem
o chamado· para a entrega do cora~ao a

SEE II - 2008 e 2009 - SatJde e ado·
ra~iio- Adorar

a Deus e cumprir a mis-

sao na alegria da saude.

e fidelidade; (4)

tra~ar

visao estrategica

de futuro- com metas a curta prazo.
( ONCLUsAO

0 departamento, em nfvel de Divisao,

apoiara a Semana de

Ora~ao,

no mes de

Cristo. 0 exemplo das igrejas da Mace-

SEE Ill - 2010 - 0 batismo diario no

fevereiro, OS sabados dedicados a Mordo-

donia reflete cla ramente esse princfpio:

Espfrito Santo e o desenvo/vimenlo das

mia Crista, o Dia Mundial da Mordomia

"deram-se a si mesmos primeiro ao Se-

habilidades e dons.

Crista e os programas das Unioes em suas

nhor" {II Cor. 8:5). 0 fruto do Espfrito

Outras frentes de

atua~ao

devem

diferentes realidades. No entanto, os dois

Santo se manifestou a seguir. 0 verso 2

incentivar as ofertas com foco na ado-

grandes movimentos que nortearao as

diz: "No meio de muita prova de tribu-

rac;ao, e motivar a oferta em porcenta-

demais atividades serao: o Seminario de

lac;ao, manifestaram abundancia de ale-

gem ou plano financei ro. Aguarde um

Enriquecimento Espiritual eo Diagn6stico

gria, e a profunda pobreza deles supera-

estudo especffico sabre oferta em serie

Financeiro da lgreja Local.
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Departamentos
do Ministerio
jovem

Erton Koh ler
Departamento/
de}ovensda
Oivisiio Sui-Americana

0

Ministerio ]ovem e a area da
igreja responsavel em atender
os departamentos de ]ovens,

As principais tarefas de

MinisterioJovem - OlllisaoSui-Americana

cada uma das areas do Ministerio jovem estao listadas a seguir. Pro-

Desbravadores, Aventureiros e Musica,

cure acompanhar seu curnprirnento e dar

alern de dar apoio espiritual aos uni-

condi~oes

versitarios da igreja. Essas sao areas

cer. Se voce quiser rnais detalhes, nao dei-

4. Organizar o Clube de ]ovens;

sensfveis porque trabalham com o pre-

xe de visitar os sites www.ja.org.br,

5. Apoiar o funcionamento da clas-

sen te e o futuro da igreja. 0 presente e

www.desbravadores.org.br, www.aventu-

trabalhado por meio do envolvimento

reiros.org.br .

dos jovens corn uma

l ide ran~a

para que elas possam aconte-

lida dos juvenis e adolescentes.

7. Envolver os jovens no programa
0 RIENTA~OES PARA TODAS AS AREAS

(Algumas atividades fundarnentais

Ellen White confirma a necessidade

para o born andamento de qualquer de-

de apoiar a juventude da igreja quando

partamento ligado ao Ministerio Jovern)

diz que "Urn cora~ao jovem e urn a ofer-

1. Organizar urn planejarnento anual

ta preciosa, o rnais va lioso presente
que pode ser oferecido a Deus" (56 Para

ern conjunto com a diretoria;
2. Partici par dos encontros de lide-

}ovens, pag. 95). A profecia biblica vai

ra n ~a

ainda rnais Ionge quando diz que nos

~ao/Missao;

prornovidos pela Associa-

de Pequenos Gru pos da igreja ;
8. Realizar a classe bfblica dosjovens;

9. Participar na

rea li za~ao

do Ba-

tismo da Primavera;
10. Desenvolver projetos missionaries

e comunitarios com os jovens;
11 . Coordenar a rea l iza~ao do

acamparnento de verao, durante o ca rnaval;

ultirnos dias "vossos filhos e vossas fi-

3. Ser rnembro atuante da Comis-

lhas profetizarao, os vossos velhos so-

sao da lgreja. representando seu

nharao, e vossos jovens terao visoes"

departa mento e seus liderados.

(Joel 2:28). Af estao nossos desbravadores, aventu reiros e jovens. Eles fazem

se de jovens na Escola Sabatina;
6. Prom over a leitura do ano biblico;

dinami-

ca, eo futuro por meio da form a~a o so-

3. Realizar o Culto JA semanalmente;

12. Orga nizar a Semana de O ra~ao
JA no rnes de julho;
13. Realizar a p rogra rna~ao do Diado
Jovem Adventista, em setembro;
14. lncentivar a leitura do livro do

j OVENS

parte direta do plano de Deus para a

1. Promover o tema e as enfases

Curso de Leitura dos ]ovens pro·

conclusao da obra neste rnu ndo. Por

do Ministerio jovern para o ano;

duzido pela Casa Publicadora

isso e precise investir nessas areas, e a
melhor maneira
~a

e apoiando a lideran-

de cada departamento.

2. Ter a

lid era n~a

curnprindo os

req uisites e sendo investidos
como Lideres de ]ovens;

Brasileira;
15. Coordenar as atividades sociais
e esportivas da igreja.
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0 ESBRAVADORES

1. Organizar a programa~ao semanal do clube, que podera ser
realizada aos sabados

a

tarde

(atividades espirituais e missionarias) e domingos pela manha ;
2. Coordenar o funcionamento das

zenal , realizada aos domingos;

documento "Filosofia Adventista

2. Envolver os pais nas atividades

de Musica" - www.musicaeadora-

do clube;

cao.eom.br/documentos/filoso-

3. Fortalecer a Rede Familiar dos
Aventurei ros;

2. Zelar porum padrao equi librado

4. Conduzir uma classe bfblica para
5. Participar dos eventos promovi-

nhamento aos conselheiros;

dos pela Associa~ao/Missao;
6. Organizar uma boa equipe de

quisitos das classes e especialidades;

conselheiros;
7. Fortalecer o cumprimento dos re-

5. Conduzir uma classe bfblica para

quisitos das classes e especialidades;
8. Realizar cerimonias de investidura;

6. Organizar um acampamento por
semestre;

9. Realizar reunioes regulares com
a diretoria.

instru tores;
9. Fortalecer o acompanhamento aos
desbravadores e seus familiares;
10. Rea lizar reun ioes regulares com
a diretoria.

1. Ter um coordenador para o gru-

qui n-

6. Estimular a

forma~ao

de novos

grupos musicais e instrumentais;
7. Dar apoio e

orienta~ao

aos gru-

participa~oes

musicais provendo

musica especial e louvor congrega-

como parte da diretoria JA;

cional a todos os cultos da igreja;

2. Cadastrar os universitarios e par-

9. Capacitar os dirigentes do louvor;

ticipar dos encontros realizados

10. Reunir regularmente a Comissao de Musica;
11 . Zelar pelos instrumentos musi-

3. Organizar celulas missionarias
programa~ao

e louvor para a igreja;

po de un iversitarios da igreja,

~ao/Missao;

1. Organizar a

adora~ao

8. Organizar uma escala mensa! de

pelo Ministerio jovem da Associa-

AVENTUREIROS

membros da igreja;

da igreja ;
UNIVERSITARIOS

8. Organizar uma boa equipe de

4. Estimular o estudo de musica por

pos musicais e instrumentistas

7. Participar dos eventos promovidos pela Associac;ao/Missao;

talentos;

5. Prover orientac;oes sobre musica,

4. Realizar cerimonias de investidura;
juvenis;

de musica na igreja;
3. lncentivar o surgimento de novos

juvenis;

unidades, por meio do acompa3. Fortalecer o cumprimento dos re-

fia_dsa.htm;

dentro das universidades.

cais da igreja ;
12. Apoiar os responsaveis pelo som
da igreja.

0

MOSICA

1. Promover o estudo e cumprimento do
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Evelyn Nagel
Oepartamental dos
Ministerios da Muffler da
Oivisaa Sui-Americana

0

Departamento
dos Ministerios
da Mulher
regula res de

dos Mm tsterios da Mulher e

todas as igrejas e Pequenos Grupos.

intercess6ria em

continuar envolvendo as mu-

lheres em atividades da igreja e aperfei~oar

ora~ao

prop6sito do Departamento

o desenvolvimento de cada um

pessoas que deixam a igreja o fazem por
falta de companheirismo. Os novos convertidos necessitam de

MINISTERIO DA RECEP~O
recep~ao

especial,

e o cartao de visita da

tismo. 0 Departamento dos Ministerios

dos cinco mi nisterios, conforme o Pla-

igreja que recebe visitantes a cada saba-

da Mulher propoe incentivar a igreja a

no de A~ao apresentado a seguir:

do. Essa atividade e de valor inestimavel

continuar dando aten~o especial aos no·

na medida em que a demonstra~ao de

vos membros para que possam se adap-

carinho, afeto e respeito determinam o

tar ao estilo de vida adventista, oferecen-

desejo de a visita voltar ou nao.

do companheirismo e amizade, e ajudan-

MINISTERIO DA D EV~O PESSOAL

A devo~o pessoal e o culto familiar

A

aten~o

pelo menos durante um ano ap6s seu ba-

fortalecem a familiae, conseqUentemen-

Para aprimorar essa atividade, o Depar-

te, toda a igreja. Ainda existe a necessida-

tamento dos Ministerios da Mulher prop5e

de de motivar e inspirar os membros da

a forma~o e treinamento de equipes de

igreja a terem devo~ao pessoal e a perse-

recep~o

do·os a crescer no conhecimento da Palavra de Deus como discfpulos de Cristo.
Alem desses cinco projetos, o Departa-

para atuar em todas as reunioes

mento dos Ministerios da Mulher tera al-

verar na pratica do culto familiar. Sendo

da igreja, trabalhando em harmonia como

gumas datas especiais: o segundo sabado

assim, o Departamento dos Ministerios

ancionato, diaconato, coordenadorde inte·

de

da Mulher se propoe a continuar promo-

ressados, lfderes de Pequenos Grupos e de-

meiro sabado de junho (Dia dos Ministe-

vendo o reavivamento espiritual entre as

mais departamentos da igreja.

rios da Mulher); eo quarto sabado de agos-

famflias e membros individualmente, incentivando-os a encontrar tempo para a
devo~ao

pessoal eo culto familiar.

mar~o

(Dia Mundial de Ora~ao); o pri-

to (Dia de tnfase Contra o Abuso e a Vio·
MINISTERIO oo EVANGELISMO

Como parte do Evangelismo lntegrado,

lencia). Durante este qUinqUenio serao trabalhados temas como "A

preven~o

do

a area feminina da igreja dispoe de grande

abuso e da violencia", "A saude da mulher''

MINISTERIO DA 0RA~O INTIRCESSORIA

potencial, ate porque a missao da igreja

e a alfabetiza~o de adultos, por meio do

Em uma igreja forte os lfderes man·

implica no envolvimento de todos os

projeto ''Aifabetizar para Evangelizar".

tem a ora~ao como seu primeiro com·

prega~ao

do evangelho. Nos

Existem outros projetos especia is

bfblica e que

pr6ximos quatros anos, o Departamento

que terao andamento nos pr6ximos

oremos uns pelos outros, pelo progra-

dos Ministeriosda Mulhertambem ira mo-

quatro anos: auxflio educacional, pro·

promisso. A

orienta~ao

membros na

ma da igreja, pelo trabalho do pastor e

tivar e capacitar as mulheres para que se

mo~ao

dos lfderes, e pelos pedidos especfficos

envolvam em projetos evangelfsticos,

za~ao

dos irmaos. Para auxiliar a igreja a

apoiando e dirigindo Pequenos Grupos.

manter viva a chama da

ora~ao,

o De-

partamento dos Ministerios da Mulher,
como meta, propoe manter reunioes
- - - - - --

da

Medita~iio da

Mulher e reali·

de cursos de l ideran~a.
A ultima novidade e que, a partir de

agora, sera responsabilidade dos MinisteMINISTERIO DA (ONSERVA~O

Uma pesquisa revelou que 75% das

rios da Mulher treinar, capacitar e orientar
o trabalho das diaconisas nas igrejas. 0
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Urias Chagas
Departamencal
dos Ministt?rios
do Familia do Divisao
Sui-Americana

Departamento
dos Ministerios
da Famflia

casamento e urn dos maiores

do-a uma unidade formadora de novas

promovera nos pr6ximos anos: (1) os

presentes de Deus a human i-

discfpu los. Precisa mos ensinar aos

valores do culto familiar; (2) a leitura

dade. A Bfblia fa la sobre os

membros dos Pequenos Grupos sobre a

diaria da Bfblia como algo especial

princfpios divinos que devem reger os

excelencia do casamento cristao e do

para os filhos; (3) o estudo do Espfrito

relacionamentos familiares. Deus insti-

relacionamento entre pais e filhos.

de Profecia com temas da familia; (4)

0

tuiu o casamento e a familia como o

Cada igreja, bern como o Departa-

grupos permanentes de orac;ao no Jar;

Iugar fundamental para o desenvolvi-

mento dos Ministerios da Familia. deve

(5) visitas entre as fam flias adventistas

mento do carc1ter nos seres humanos.

ajudar as famrlias a descobri r e empre-

para fortalecer os lares e a amizade; (6)

No entanto, a familia esta desanimada

gar seus dons espirituais em favor da

plano missionario familiar com envol-

e despreparada para enfrentar o caos

sua comunidade. Orienta-los a se rela-

vimento de todos os membros; (7) uma

em que vive neste momenta.

cionarem de forma cativante com os vi-

vez por semestre, curso especial para

zinhos, apoiando-os com ora~oes e aju-

os noivos da igreja; (8)

da pessoal.

va na igreja; e (9)

0 Departamento dos Ministerios
da Famflia sabe da importancia de

participa~o

servi~o

ati-

de amor na

enfatizar a qualidade de vida que a fa-

Epreciso fortalecer os lac;os do casa-

milia crista deve desenvolver. Ele ne-

mento e a educac;ao dos filhos, ajudan-

Como leituras sugestivas para os la-

cessita se envolver no fortalecimento

do os pais a estreitar a

com u nica~ao

res adventistas no qOinqOenio, o de-

da familia, no cultivo

com os filhos, em todas as idades, a tim

partamento recomenda para 2006: A

e

restaura~ao

comunidade local.

dos valores cristaos que ajudarao as

de que nao tenham problemas em co-

Ciencia do Bom Viver; para 2007: Men-

pessoas a serem felizes em Cristo, e

mun icar-se com eles quando chegarem

te, Carater e Personalidade, vol. 1; para

assim se tornarem veiculos na procla-

a adolescencia . Tambem e precise cu i-

mac;ao do evangelho aqueles que es-

dar dos grupos de solteiros, com pro-

tao ao seu redor.

gramas que possam ajuda-los a senti-

2008: Mente, Carater e Personalidade,
vol. 2; para 2009: 0 Lar Adventista;
para 2010: Orienta~ao da Crianw
Dentro do calendario da igreja
para 2007, em ma io, esta programada uma semana de orac;ao especial
para as familias. Cada igreja devera
se envolver ao maximo para que as
familias participem desse programa.
Todos necessitam de algum apoio familiar, e os pregadores poderao obter
todo o proveito deste evento para
disseminar o evangelho atraves do
programa da famflia .
0

E imprescindivel incentivar e treinar todas as familias da igreja para que
fa~am

parte do programa de Pequenos

rem-se valorizados pela igreja.
Vamos reconhecer a importancia
do aconselhamento na vida das famf-

Grupos Familiares, considerando que o

lias. Muitos individuos estao em nivel

lar e urn loca l excelente de desenvolvi-

de necessidade tao crucial que sera ne-

mento pessoal e espiritual de que a

cessaria encaminha-los a um profissio-

igreja dispoe. Precisamos reconhecer a

nal qualificado, para auxilia-los na re-

for~a e apoio que a igreja

deve dar a fa-

soluc;ao das crises.

milia, para que ela se torne urn veicu lo

Objetivando a mel horia da qual ida-

para a proclamac;ao do evangelho. Pre-

de de vida nos lares adventistas, o De-

cisamos capacitar cada familia, tornan-

partamento dos Ministerios da Familia
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Carlos Mesa

Departamento
de Educa

Departamento/
de Educo~lfo do Divisilo
Sui-Americana

0

Departamento de Educa~ao da

programa de evangelismo integrado

Divisao Sui-Americana tern

e distrital dos Campos.

Orienta~oes

cada

serao dadas para que

institui~ao

educacional elabore

como meta integrar a area

As i nstitui~oes educacionais de nf-

urn Plano Mestre de Desenvolvimento

educaciona l, em todos os niveis, ao

vel superior serao esti muladas a de-

Espiritual , incluindo: visao, missao,

programa de Evangelismo lntegrado da

senvolverem programas de extensao

principios, doutrinas, valores, objetivos

igreja no territ6rio sul-americano. Para

e

isso, utilizara seu pessoal, alunos, es-

com as faculdades de teologia de

trutura ffsica e equipes para a evange-

suas

Unioes, Associa~oes

sam a fe adventista, a aceitar jesus e se

l iza~ao,

e Missoes, a fim de ca pacitar os leigos

integrar a igreja por meio do batismo.

~ao

ed uca ~ao

a distancia em unidade

institui~oes,

colheita e conserva~ao.
Em cada escola, colegio e institui-

para a

superior serao estabelecidos pro-

pessoal e publi co

jetos missionaries e de evange l iza~ao

realiza~ao

Outra frente de

e

a~oes.

Esse plano podera favorecer

alunos e professores, que nao profes-

E tambem havera estfmu lo para

de evange lismo

que em cada escola, colegio e instituiatua~ao

sera ju nto

~oes

superiores, os docentes e alunos

direta na area interna e externa do

as igrejas, que possuem

instala~oes

possam participar em: classes bfblicas;

estabelecimento. Os pianos basicos

adequadas, para que estudem a possi-

cultos devocionais; leitura do Espirito

envolverao seminaries bfblicos fami-

bi lidade de abrir salas de jardim da ln-

de Profecia; Clube do Livro; ano bfbli-

1ia res, escolas para pais, Peq uenos

fancia para os fi lhos das famflias nao

co; classes JA; sociedade de menores;

Grupos, Semana Santa , sociedades

adventistas que sao vizinhos da escola.

classes batismais; cursos de criacionis-

por correspond encia para o envio de

0 departamento ainda incremen-

mo; hist6rico das
Ora~ao;

institu i~oes;

Semana

impresses missionarios, cursos de

tara o numero de alunos colportores

de

saude e qualidade de vida, distribui-

do ensino medio e dara continu idade

ries sobre a vida religiosa; Durante as

Semana da Bfblia; semina-

~ao

ao programa nas

educa-

classes de Bfblia, apresentar oito temas J

de Profecia, seminaries de alfabetiza-

cionais superiores a lim de colaborar

da Semana Santa para todos os alunos l

~ao

com a area de

de impresses e livros do Espfrito
de adultos, semanas de reaviva-

mento e decisoes (Revives), dentro do

ma~ao

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ J

i n stitui~oes

publica~oes

do evangelho.

na procla-

em cada instituiyjo; Pequenos Grupos; :
e Escola Crista de Ferias.

Revista doAnciao out-dez 2006 ' - - - - - - - - - - - - - - --

0

I

~

Associa~a

Min isteria I

Alejandro Bull6n
Secreltirio do Associoriio
Ministerial do DivisiJo
Sui-Americana

A

Associa~ao Ministerial nao e

mencionados acima. Seria impossfvel re-

./ Elaborar materiais e promover

propriamente urn departa-

lacionar nesse curto espa~o todas as atri-

treinamentos para os anciaos e

mento da igreja, mas, como o

bui~oes

diaconos.

de

para que voce con he~ melhor esta area,

./ Apoiar a AFAM (Ala Feminina da

todo o corpo ministerial da lgreja Ad-

vamos listar algumas de suas principais

Associa\ao Ministerial}, no traba-

ventista. Alem dos pastores ordenados

responsabilidades, sendo que algumas

lho com as esposas dos pastores

e suas respectivas famflias, estao incluf-

delas sao especfficas da Divisao. outras

e anciaos.

dos os aspira ntes ao ministerio e famf-

da Uniao e outras do campo local:

proprio nome diz. e a

associa~ao

lias, e tambem os anciaos das igrejas.

./ Cuidar da filosofia da Assoc i a~ao

Recen temente, a igreja decidiu que a

Ministerial, ajudando todos os

Associa~ao

Ministerial devera tambem

setores da igreja a trabalharem

dar su porte e orien ta~oes aos diaconos.

unidos no programa de evange-

As diaconisas passam a ser atendidas

lismo. Essa e a filosofia do Evan-

pelo Departamento dos Ministerios da

gel ismo lntegrado.

Mulher. Como voce pode observar, todas as
~ao

fun~oes

que requerem ordena-

estao sob o guarda-chuva da Asso-

cia~o

Ministerial.

./ Esclarecer duvidas com rela\ao a

nisterial em algum dos nfveis adminis-

./ Acompanhar, orienta r e ava liar o
trabal ho dos pastores aspi rantes
(nao ordenados}.
./ Acompanhar o processo de orden a~ao

dos pastores.

./ Editar as revistas Ministerio e do
Ancifio, publ icando com freqi.H~nci a

artigos que orientem o

procedimentos min isteriais e

pastor e os anciaos na execu\aO

eclesiasticos.

do programa do Evangelisrno ln-

./ Pla nejar e elaborar materia is

0 pastor que cu ida da Associa\aO Mi-

para o crescimento do pastor e
sua famflia.

tegrado.
./ Pro mover e organizar seminaries
para pastores evangelicos.

(Associa~ao/Missao,

./ Organizar os concflios de paste-

./ Visitar os pastores pa ra conhecer

Uniao, Divisao e Associa\ao Geral) e inti-

res para levar inspi ra\aO, orien-

suas necessidades e preocupa-

tulado de "secretario ministerial", geral-

ta\aO e treinamen to.

\Oes, e ajuda-los a supera-las.

trativos da igreja

~

do secretario ministerial, mas,

mente chamado simplesmente de "mi-

./ Coordenar e promover o progra-

./ Orga nizar, promover e realizar

; nisterial". Seu papel e assessorar o presi-

ma de leitura dos pastores. o
"Ciube do Livro".

campanhas evangelfsticas de Se-

f

~ dente no atendimento a esses grupos

mead ura e Colheita.

0
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COLHEITA SEGUNDO SEMESTR

Semana de Colheita
• De 26 de novembro a 3 de dezembro.
• Serie de evangelismo via sate lite - radio e TV.
• Evangelismo nas igrejas, sa l6es, pequenos grupos e lares.
• Levar pessoas a decisao e atender novos interessados.
• Ter batismos de colheita durante esta semana especial.
• Conservar os novos membros e envolve-los no discipulado.
• lntegrar o Evangelismo de Co lh eita como Mutiraq de Natal.

•• • ••• • • • •
ED

Mutirilo de Natal: uma chance de ajudar

