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Semelhante ao ALTISSIMO?
Alejandro Bull6n
Secmufrio ministerial
tltl Diui.<tio Sui-Americana
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o capitulo 4 de Danje], ha uma palavra
que se repete seis vezes (versos 2, 17,
24, 25, 32 e 34). A palavra e "Altfssimo" - e nas seis ocasioes, refere-se a Deus,
Seu poder e Sua soberan ia.
A primeira vez que a palavra "Ailissimo"
aparece na Bfblia esta em Genesis, quando
Abraao, ao retornar da batalha, encomrouse com Melquisedeque. A Bfblia registra
que Melquisedeque "era sacerdote do Deus
Altfssimo, que possui OS ceus e a Terra"
(Gen. 14:18 e 19).
A expressao "que possui OS ceus eaTerra" explica o sign ificado da palavra "Aitfssimo". Aqu i nao se fala de Deus como o Redentor ou como o Deus da sabedoria ou da
misericordia. Aqui se menciona a soberania divina. "0 Altfssimo" eo Deus soberano, nao so nos ceus, mas tambem na Terra.
Ele possui tudo. Esta no controle do Universe e da vida de Suas criaturas.
Mas, em lsafas 14:13 e 14, encontramos
de novo a expressao "Al tfssimo". Dessa vez,
o texto fa la simbolicamente de Lucifer
como aquele que queria ser semelhante ao
"Allissimo". Por que L(tCifer nao aspirava
ser semelhante a Deus no Seu amor, Sua
misericordia, Sua justic;a ou Sua sabedoria7
Per que ansiava ser o "Altfssimo"? Porque o
que !he interessava e a soberania, 0 poder,
o comando e nada mais.
Queiramos ou nao, nos, pastores ou anciaos, estamos tambem em posic;oes de comando. Somos lfderes. Fomos colocados na
igreja para mostrar o camin ho e conduzir o
povo e essa func;ao, em bora pretendamos sublima-lo, e UITla func;ao que envolve poder.
A grande pergunta e: Ate que ponte USO
o poder para levar o povo de Deus a uma
experi encia real com Cristo e para faci li tar
o cumprimento da missao que e a vida da
igreja, ou ate que ponte uso a func;ao deli deranc;a simplesmente para fazer as coisas
do jeito que eu acho que devem ser?
Em Daniel 4, en contra mos o rei de Babil6nia dizendo: "Nao e esta a grande Babi-

N

Ion ia que eu edifiquei para a casa real, com
o meu grand iose poder e para gloria de minha majestade?"
A expressao "Eu edifiquei" e interessante. Esse "eu" e pequeno, minuscule, apenas
uma partfcula de po que se atreve a ocupar
o Iugar do grande "EU SOU" que encom endou a Moises a missao de libertar Israel do Egi to.
A grande tentac;ao dos lfderes e fazer
pouco caso do EU e lutar desesperadamente para que o "eu" aparec;a. Podemos ver o
"eu", muitas vezes, nas deliberac;6es de uma
com issao, ou nas decis6es que a igreja precisa tomar sobre determinadas atividades.
Por q ue existe m igre jas divididas, movimentos dissidentes e grupos descontentes· dentro da famflia de Deus? No proximo conflito que voce presenciar numa comissao, conte as vezes em que as express6es "eu acho" ou "eu nao acho" sao usadas. Esse espfri to, com toda certeza nao e
o espfrito de Deus. Alguem, um dia, muito tempo atras, se a treveu pela primeira
vez a deixar-se levar pelo que ele achava e
nao pelo que Deus dizia. 0 fim foi ca tastrofico, eo sera hoje, se nao permitirmos
que o Espfri to San to habite em nosso corac;ao enos !eve a dirigir a igreja seguindo
as coordenadas do grande Mestre quando
na sua orac;ao intercessoria disse: "... que
todos sejam um; e como es Tu, o Pa i, em
Mim e Eu em Ti, tambem sejam eles em
Nos; para que o mundo creia q u e Tu Me
enviaste" (Joao 17:21 ).
0 mundo sabera que somos a igreja
de Deus na Terra, nao por causa de nossas doutrinas, embo ra etas sejam o estil o
de vid a que Deus aprese nta na Sua Palavra. Mas, no entend er de Jes us, o mundo
nos identificara como igreja de Deus
pela capacidade que ti vermos de permitir que o Espfrito Santo nos !eve a viver
em unidade. lsso somente sera possfvel
quando o "Ell" aparecer eo "eu" desaparecer. Pense nisso! 0
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o comec;ar o ano eclesiastico, convem refletir na missao do Sa lvador,
tomando por base o exemplo dEle, em dois fatos do infcio do Seu ministerio. Logo apos ser ba tizado e ungido, "foi Jesus levado pelo Espfrito ao deserto, para ser tentado pelo diabo" (Mat. 4: l ) . Vivendo quarenta dias e quarenta noites, em jejum e orac;ao, Ele foi instigado a transfe rmar pedras em paes, mas nao o fez. No entanto, dias depois, na Galil eia,
transformou agua em vinho.
Por que Jesus em uma si tuac;ao realizou milagre e em ou tra nao7 Afinal, havia quase urn mes e meio que Ele estava com fome e ca rente de
alimento! Certamente, todo anciao de igreja tern uma resposta bern fundamcntada para explicar a atitude de Jesus de nao operar urn milagre
diante da ten tac;ao.
Mas, em Cana da Calileia, na festa de casamento, seu procedimento foi
oulro: Ele prontamente usou o poder.
Naquele tempo, bodas sem vinho nao tinham grac;a. Aquela era a estac;ao
c.lo outono no hemisferio None (infcio do ano em Israel) . Sendo epoca da
colheita de uvas, tudo indica que o vinho preparado para as bodas de Cana
foi suco da vide fresca, saboroso e sem ferm.ento.
A festa ia bern, quando de repente falta vinho. Tomando conhecimento da
aflic;ao dos donos da festa, Jesus opera seu primeiro milagre. Restitui alegria
aos noivos e brinda os convidados com uma bebida de qualidade superior.
Vohemos ao deserto da tcntac;ao. Por que Jesus nao transformou tambem
as pedras em paes? Uma resposta plausfvel para essa reOexao: embora tivesse poder ou auto ridade para isso, Jesus em memento algum fez uso de Seus
atributos para beneffcio proprio.
Essas duas atitudes de Cristo, diante de necessidades diferentes: uma recusando usar o poder para beneffcio proprio, e a outra socorrendo o proximo
com poder, deveriam ser tomadas como modele por todos os que receberam
autoridade para conduzir a igreja em 2005. Sejamos "tal como o Filho do homem, que nao veio para ser servido, mas para servir" (Mat. 20:28). 0
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Atualizando a
SECRETARIA da
igreja
ari Cordido nasceu na Provincia de Santa Fe, Argentina, e foi batizada em 1967. Cursou filosofia,
pedagogia e e licenciada em religiao, na Universidade Adventista Del Plata, Argentina. Atualmente trabalha em Brasflia, na Secretaria da Divisao Sui-Americana
como secretaria-assistente. A Secretaria e responsavel
pela informatiza<;ao de controle de membros e relat6rios em todos os niveis da lgreja. Entre outras atribui<;6es, Mari prepara os relat6rios estatlsticos trimestrais e
anuais solicitados pela Associa(ao Geral.

M

Anciao: Cm sua opiniiio, quais
siio as principais tarefas do secretario de igreja?

Mari : De acordo com o Ma nual da lgreja, o(a) secretario( a) real iza urn dos cargos
importantes da igreja, e de seu
desempenho depende em
grande parte o funcionamento
eficiente da mesma. Elefela e
responsavel pelo registro dos
membros da igreja, e quem
atende tudo o que estiver relacionado com transferencia de
membros. E tambem de sua
responsabilidade preparar a
agenda da c;omissao diretiva
da igreja e da comissao administrativa, elaborando posteriormente as atas correspondentes. Outra tarefa do secretario da igreja e preparar, com
exatidao, e enviar, pontual mente, os relat6rios solicitados pela Associac;aofMissao.
Anciao: Que habilidades
pessoais devem ser consideradas

/

~--------------------~~

11a hora de eleger o( a) secretririo(a) da igreja?

Mari : A pessoa escolhida
para ser secreta rio( a) da igreja
deve ser consagrada, confiavel,
discreta, Integra, prudente, mas,
sobretudo, responsavel e pontual. Tambem deve saber trabalhar em equipe e expressar-se
bern, tanto em forma oral como
escrita.
Anciao : Quais siio os erros

mais cometidos pela secrewria
da igreja?
Mari: Nao manter os registros dos membros com exatidao
e pontualidade. Falta de objetividade e clareza na reda(ao dos
votos. Nao fazer as alas das reuni6es administrativas. Demora
no envio das informa<;6es solicitadas pela Associa<;ao/Missao.
· Anciao: Que orienta~iio voce ·
daria a 11111 ancitio no sentido de
ele apoiar essa tirea de alividade
Liio importante da igreja?
Revisto do Anciao, jnrHIItlf 200s

Mari : 0 anciao eficiente e
aquele que tern uma visao ampia dos diferentes ministerios
da igreja, portanto, e funda mental que ele conhec;a as atividades basicas de urn secretario de igreja . Por outro !ado, e
importante que ele trabalhe
em equipe com o secretario(a). Para levar avante o mi nisterio da igreja, e fundamen tal que o anciao ap6ie o secretario( a) da igreja em seu relacionamento com os membros,
transferencias e tarefas de registro e arquivo de informac;oes. Tambem, e muito importante que o secretario mamenha o pastor eo anciao informados sobre os trabalhos da
secretaria, especialmente o que
estiver relacionado com a
transferencia de membros.
Anciao : FYI/e um pouco sobre a
i mportiincia do liuro de atas da co-

missao da igreja.
Ma ri : Como as atas sao a re5

programa de resgate funciona
melhor quando todos os
membros estao envolvidos.
Anciiio: Um membra pode ser
transferido de uma igreja para outra
s6 por meio do voto da comissao?
Marl: Nao, porque a comissao da igreja nao tern auto1idade
para votar cartas de transferencia,
nem para receber l!lembros de
ouu-as igrejas por carta. A comissao s6 tern a atribuic;ao de recomendar a igreja. 0 voto sobre
transferenda de membros, favoravel ou nao, deve ser tornado
pela igreja. Mais informac;oes encontram-se no Manual da Igreja,
pags. 36 e 54.
Andao: En1 que situar;iio um
membra pode levar sua cana de
transferencia em miios?

lac;ao escrita do que foi u-atado
ou votado na comissao, sua
preservac;ao e permanente. 0
secretario da igreja e o responsavel por fazer esse regisu-o e
arquiva-lo cuidadosamente.
No Cuia Para Anciiios, pag. 62,
e no Manual da lgreja, pag. 60,
encontramos mais informac;oes sobre o assunto.
Andao: Existe uma ata

diferente para registrar os
votos das reunioes administrativas da igreja?

igreja local deveriam fazer quando
muitos membros estiio desaparecendo ou niio vem mais a igreja?
Mari : Utilizando os registros atualizados da igreja, os
lfderes Iocais poderiam preparar urn programa para fazer
contatos e tentar recuperar os
membros afastados. Podem,
tambem, publicar os nomes

Anciao: Em que sentido pode um

secreuhio de igreja participar mais
diretamente da missiio
aquele que
da igreja?

"0 anciiio eficiente e
tem uma visiio ampla dos diferentes
ministerios da igreja"

Marl: Sim. A recomendac;ao e que a igreja tenha dois
livros de atas, wn para o registro
dos votos da comissao diretiva da
igreja, e outro para os votos das
reunioes administrativas. Mas, sea
igreja for pequena e river um s6 livro de atas, este pode ser dividido
em duas se(oes.
6

Anciao: 0 que os lideres da

Mari : De acordo com as disposic;:oes atuais do Manual da
Igreja, esse procedimento nao e
correto. Mesmo que algumas
Un ioes o estejam uti lizando em
carater experimental para agilizar o processo de transferencia,
sempre sao seguidos os procedimentos regulares de Ieitura e
votac;:ao. A Comissao do Manual
da lgreja da Associac;:ao Geral ja
recebeu essa proposta para ser
estudada na pr6xima Assembleia da AG.

dos desaparecidos no boletim
da igreja ou no informativo da
Associac;ao/Missao ou utilizar
outro metodo eficiente. Se
conseguirem os enderec;:os ou
numeros telefonicos, podem
fazer contatos ou visitas. Todo
Revista do Anciao, jtlll-ll liJ r 2oos

Mari: Sendo que
o trabalho do secretario e a "memoria"
da igreja, ele deve
participar ativamente na conservac;:ao dos membros e ajudar a
implementar pianos efetivos de
resgate daqueles membros que
por qualquer razao deixaram de
freqllentar a igreja. lsso tam bern
e cumprir com a missao. O

CONSULTORIA

Existe liberdade religiosa dentro da
lgreja Adventista?

D

esde o seu infcio, os adventistas do setimo dia
sempre foram fortes defensores da liberdade rcli giosa, pela simples razao de Deus poder aceitar
apenas a adorac;ao de forma espontanea e livre. No
entanto, pouco tern sido dito e escrito a respeito da
liberdade religiosa dentro da igreja.
No Manual da lgreja (que apenas pode ser alterado numa assembleia da Associac;ao Cera!) nao existe
nada especificamente a respeito de liberdade de
conscienda ou liberdade academica dentro da lgreja.
Mas existem varias declarac;oes tratando da autoridade e unidade da lgreja em relac;-ao a necessidade de
harmonia e lealdade.
Entre os onze pecados graves pelos quais os membros estariam sujeitos a disciplina da igreja, o Mnrwal
dt1 fgreja, pag. 187, lista como numero urn "a negac;-ao da fe nos princfpios fundamentais do evangelho
e nas doutrinas basicas da lgreja, ou o ensino de doutrinas contrarias a elas". Os n(Jmeros oito e nove tratam da disdplina daqueles que tomam parte em movimentos ou organizac;-oes dissidentes e desleais, erecusam persistentemente em reconhecer a au.toridade
constitufda da Igreja.
E6bvio, para mim, que os lfderes da igreja estao
muito mais interessados em unidade do que em fiberdade dentro da lgreja. Recordo uma dedarac;ao de
Winston Churchill: "Nao fui indicado por Sua Majestade como Primeiro-Ministro para presidir sobre o
desmembramento do Imperio Britfmico."
Naturalmente, igreja e algo d iferente de uma sociedade civil. Desde que a igreja uma sodedade voluntaria, alguem que se sente restringido de se expressar, livre para deixa-la. A lgreja Adventista do
Setimo Dia nao esta entre aquelas denominac;oes
que determinam se seus membros serao salvos ou
nao; ela acha que essa decisao pertence ao Deus
todo-poderoso.
A exteriorizac;ao de novas crenc;as (ou rejeic;-ao das
crenc;-as fundamentais) at raves de atitudes tern seus
limites. A lgreja e suas instituic;oes nao tern urn offcio
de lnquisic;ao que flscaliza e esmiuc;a a consciencia e
crenc;-as particulares dos pastores, professores e membros. Somente quando atitudes de seus membros se
chocam com a liberdade eo bem-estar da lgreja que
a disciplina pode ser aplicada.
As Escrituras indicam que ensinos falsos podem
surgir dentro da igreja. Portamo, e dever dos lfderes

e

e

da igreja proteger a lgreja nao aceitando pontes de
vista falsos ou dissidemes, ou permitir que sejam fo mentados ou promovidos dentro da lgreja. No caso
de novas interpretac;oes, elas primeiro devem ser submetidas ao julgamento de irmaos experientes, perque "na mullidao de conselheiros ha seguranc;a"
(Prov. 11:14).
Alguns pontes de vista que nao sao cruciais para
a existencia e integridade da lgreja, a Igreja deixa a
questao para o campo da conscienda individual. Em
geral, tais questoes estao no campo da etica, e podem
incluir temas sobre ciencia ou tecnologia, partidos
polfticos, aborto, o uso de armas, algumas formas de
observar o sabado, algumas interpretac;oes biblicas e
profeticas, arquiteturas de igrejas, e algumas formas
de culto. Existe consideravelliberdade imerna nesses
assumes.
No entanto, a lgreja tem o direito e a responsabilidade de manter sua propria natureza e existencia
fundamentada nas suas crenc;-as fundamentais (atualmente sao 27). C nenhum membro tern o direito, enquanto permanecer como membro, de ensinar como
verdade o que e contnhio as verdades fundamcntais
que fazem parte dessa lgreja.
(Resposta extralda do livre de B. B. Beach, 101
Questions Adventists Asll) O

Revisto do Ancloo.

Caro anciao:

e

A Associa~o Ministerial da D1visao Sui-Americana quem responde. Escreva para Consultona - Caixa Postal 2600; CEP 70270970, Brasma, OF ou revistadoanctao@dsa:org.br. A proposta deste
espa~o esclarecer duvidas sobre assuntos ligados administra~ao
de igreja. Dentro do possivel a resposta seffi publicada nesta se~ao .
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HORA DE ORGANIZAR A
Erton Kohler
Departamemal do
Ministtirio )ovem tla
Di11istio Sui-Americana

As atividades dos jovens precisam ter o mesmo objetivo

studar a hist6ria de nossa igreja e uma oportunidade para
conhecer o grande exercito de
Deus e suas estrategias. Alias, falar
em "exercito" e "estrategias" nestes dias nao e novidade. 0 mundo
esta experimentando a explosao
de conflitos em varias frentes e essas palavras voltaram a estar "na
boca do povo". Mas, quem e o
exercito de Deus? Na verdade todos n6s fazemos parte desse exercito, que luta contra o pecado e
segue o principe Emanuel.

E

8

JUVENTUDE

0 infcio da hist6ria de nossa
igreja, porern, rnostra que Deus
tem um batalhao especial, dentro
de seu exercito. Ele co nta com seu
dinamismo, sua disposic,:ao em ir
alem do comum, sua qualidade,
sua modernidade. E o exercito
dos jovens de Deus.
Uma boa parte dos pioneiros
de nossa igreja eram jovens, e
Deus conflou a eles a tarefa de
construir esse movimento profetico. Seus nomes e suas realizac;6es mostram o valor que nossos
Re vista do .l>.nciao, jwr-mw· 2005

jovens tem para Deus e como Ele
espera que possam agir agora
para ajudar a concluir o que tao
bern ajudaram a come(ar.
Alguns de nossos jovens pioneiros ate hoje sao lembrados
pelo papel fundamental que liveram em nosso movimento:
Thiago White, que se tornou
urn pregador, em 1842, aos 21
anos. Nessa epoca ja havia levado
mais de mi l pessoas a Cristo.
). N. Andrews, que se tornou
pregador aos 14 anos. Aos 21, ja

era urn dos principais escritores
do movimento.
J. N. Loghborough, que foi conhecido como o "pregador adolescente" pelo alcance de suas
mensagens aos 17 anos.
Urias Smith, que foi indicado,
aos 21 anos, para ser redator da
Review and Herald, nossa editora.
Ellen G. White, que iniciou
seu ministerio aos 17 anos e por
mais de setenta anos dedicou-se a
pregar e escrever.
Os anos foram passando, a
lgreja foi crescendo, e os Ifderes
tambem foram se tornando adu ltos. Comec;ou a surgir a preocupac;:ao quanto ao que fazer para
manter os jovens firmes na fe.
Quando os pioneiros eram jovens, o que eles faziam atendia
bern aos jovens, porque essa era
sua realidade. Agora era preciso
fazer alguma coisa.
A primeira iniciativa da igreja,
para dar urn atendimento especial aos jovens, foi preparar uma
lic;ao da Escola Sabatina especial
para eles. Em 1852, Tiago White
preparou The Youth's Instructor.
Sua preocupac;ao era oferecer
uma proposta diferenciada para
que os jovens pudessem fortalecer seu conhecimento da Bfblia e
tivessem melhores condic;:6es de
testemunhar de sua fe.
Lembrando o compromisso

Os anos se passaram e, em
1879, dois jovens, de 14 e 17
anos, chamados Luther Warren e
Harry Fenner, preocupados em
unir os jovens dentro da igreja,
organizaram, nos Estados Unidos, a primeira sQciedade JA. Eles
tinham tres objetivos com este
grupo, que a princfpio era exclusivamente para rapazes:
Promover atividades missionarias;
Reunir recursos para a literatura missionaria;
Promover a causa da temperanc;a.

Por tras de tudo estava a proposta de envolve- los com as
coisas da igreja e com a obra
missionaria.
0 trabalho com os jovens
cresceu, eles estavam envolvidos
e precisavam ser mais bem organizados. Eram atendidos pelo
Departamento da Escola Sabatina, mas precisavam de um atendimento mais dirigido. Por isso,
em 1907, a Associac;ao Geral organizou o departamento MY Missionaries Voluntaries. Ao dar
esse nome, a Jgreja pretendia
deixar bern claro o papel que os
jovens deveriam ter dentro deJa.
Desde 1978, o nome foi mudado para JA - Jovens Adventistas.
lloje, o nome do Ministerio Jovem apresenta uma identidade,
mas no princfpio apresentava
uma missao. 0 desafio de hoje €
manter a identidade sem esquecer a missao.
Em 1919, surgiu o primeiro
programa de D esbravadores .
Ini cialmente nao foi aceito pela
igreja, mas, em 1950, tornou-se
urn programa oficial. Arthu r
Spa Jd·ing, fundador desse pri meiro clube, o chamou de "Escoteiros Missionaries". Afinal, o
clube tomava por base o programa do escotismo, mas tinha
urn compromisso, uma missao
que ia mais a lem. Era urn programa missionario, para preparar missionaries.
Atraves dos anos seguintes, o
movimento jovem foi tomando
corpo e seus ideais foram sendo
definidos. Dois deles se destacam, e tern sido repetidos por
gerac;6es:
Alva - A mensagem do advento
a todo mundo em minha gerac;ao.
Objetivo - Salvar do pecado e
guiar no servic;o.
Ambos deixam claro o compromisso do Ministerio jovem
Adventista. 0 alvo, ou a prioridade, e pregar a mensagem da volta
de Cristo, com entusiasmo sem
Revlsta do Anciao, ja11-mar 2005

medida, de modo que ela alcance
a todo o mundo na gerac;ao atual.
Nosso alvo e missionario. E urn
compromisso pessoal.
0 objetivo e ainda mais
abrangente. Resume tudo o que
esta por tras de nossa hist6ria. Vai
alem, sintetiza as duas maiores
necessidades dos jovens, e porque
nao dizer da lgreja.
Em toda a Divisao Sui-An'lericana, buscando definir de maneira bern clara a missao do Ministerio Jovem Adventista, foram adotadas duas palavras de ordem: salvm;iio e setvi~o. Elas sao o resumo
de nosso objetivo, que, por sua
vez, eo resumo de nossa hist6ria
e nossos ideais. Para que possamos resgatar os valores que construfram nossa hist6ria, e continuar cumprindo o papel que
Deus espera de n6s, nao e preciso
buscar outros caminhos; mas,
com uma roupagem atual, reafirmar nosso objetivo.
Destacando a mlssao

Toda a lideran c;:a jovem esta
sendo desafiada a focar seu trabalho nessas duas palavras: salva~lio
e serviw Em primeiro Iugar, e preciso oferecer uma proposta espiritual mais consistente. Em nossos
programas precisamos abrir mais
a Bfblia e estuda- la com os jovens. Precisamos ter boas mensagens e dar a elas o melhor momento. Precisamos de menos festas e mais consagrac;ao. E tempo
de convidar nossos jovens para
mais momentos de ora<;:ao, vigllias, pequenos grupos, enfim,
mais momentos de comunhao.
Nao fomos chamados para urn
ministerio recreative, de festas, de
brincadeiras ou de esportes.
Como Ministerio Jovem Adventista, fomos chamados para
oferecer o que nossos jovens nao
vao encontrar em nenhum outro
Iugar - a salvac;:ao.
Vamos fazer brincadeiras, festas e recrea<;:ao. Os jovens tam9

bern precisam disso. Porem, essa
nao vai ser a prioridade de nosso
trabalho. E mais, quando forem
realizadas deverao ter uma clara
proposta de salva<;:ao, mesmo em
meio a recrea<;:ao. Nunca podemos perder de vista nosso papel
como povo de Deus.
Os jovens que estao na igreja
nao buscam o que podem encontrar fora. Eles querem aquila que
s6 n6s podemos oferecer: Cristo
Jesus e a salva<;:ao. !Ia ainda urn
outre motive para que a "salva<;:ao" seja urn dos focos do MinisLE~rio Jovem: a causa real da maioria dos problemas enfrentados
pelos jovens e espiritual. E problemas espirituais s6 podem ser
vencidos com poder espiritual.
Quando ouc;:o falar de problemas que os jovens enfrentam
com sexo, musica, drogas etc.,
uma coisa fica clara: os verdadeiros problemas nao sao esses. Nao
passam de galhos de uma arvore,
pois o verdadeiro problema esta
na raiz. 0 verdadeiro problema
esta na comunhao com Deus.
Quante mais de Cristo, menos do
pecado, quanta menos de Cristo
mais do pecado. Se tentarmos
conar os ramos da arvore sem
cuidar da raiz, eles vao voltar a
nascer, e ainda mais fortes. E precise podar os ramos, mas especialmente fortalecer a raiz.
Se trabalharmos fortemente
com a Biblia, a orac;:ao e a comunhao, fortalecendo a vida espiritual de nossos jovens, vamos ter
muito menos problemas para
nossas comissoes, e para a salvac;:iio de nossos jovens.
Por outre lado, Cristo, em Sua
conversa com a mulher samaritana, deixou cJaro que todo aquele
que beber da "Agua" da vida vai
se tornar uma "fonte" (Joiio 4:13
e 14 ). lsso e "Salva<;:ao & Servic;:o"
ou "salvac;:ao para o servic;:o".
Urn dos ultimos versos da Bfblia, Apocalipse 22:17, confirma
isso, quando diz: "0 Espfrito e a
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noiva dizem: Vern! Aquele que
ouve, diga: Vern!" Eprecise ouvir"Salva<;:ao" - depois tambem e precise dizer ou convidar- "Servic;:o".
Uma palavra, ou uma atitude esta
ligada a outra. Quem recebeu a salva<;:ao esta disposto para o servi<;:o.
Deixando abrlr a Biblia

Nao podemos concentrar nosso Ministerio Iovern somente em
uma das enfases. Precisamos fazer
com que as duas andem juntas.
Nossos jovens, hoje, precisam e desejam ser mais desaftados para o
cumprimento da missao da igreja.
Eles niio querem ser convidados
apenas para projetos superficiais,
ou apenas para fazer semeaduras.
Eles niio querem a pen as cantar nos
hospitais, fazer sopiio nas prac;:as,
entregar folhetos, por mais que
isso seja importante e necessaria.
Eles querem ser inspirados e
desafiados a se envolverem em
projetos em que possam ser chamados a abrir a Blblia ever o feuto desse trabalho nas aguas do batismo. Vamos envolver os jovens
ern projetos na comunidade, desde que eles sejam a porta de entrada para projetos maiores. Nao vamos convidar os jovens somente
para anunciar urn hi no ou receber
os que chegam. Vamos desafia-los
a pregar, ensinar, apelar e a serem
instrumentos de conversao.
Nao vamos desafiar nossos jovens a fazer "alguma coisinha",
mas vamos compromete-los com
os principais projetos da igreja. 0
Ministerio Iovern niio trabalha a
parte da igreja, mas trabalha pelos jovens da igreja, e por isso, integrado com ela.
Quero desafiar voce, meu queride anciao, depois de conhecer a
visao do Ministerio Iovern, que se
una a n6s para tornarmos essa visao uma realidade. Vamos falar
mais de "Salvac;:ao & Servi<;:o". Vamos focar as atividades da igreja
e, especialmente, do Ministerio
Jovem nessa enfase.
Revlsta do AnciOo, jw1-11111r 2005

Se vamos ter urn congresso,
urn acampamento, ou outre programa qualquer, vamos planejar
como essas duas palavras viio ser
as ancoras do programa. Como
vamos oferecer salvac;:ao segura e
profunda aos partici pan tes?
Como vamos ter mementos de
orac;:ao que niio sejam rapidos ou
superficiais? Como vamos estudar jumos a Biblia para podermos crescer e dar a pregac;:iio o
melhor memento do programa?
Como podemos r~almente priorizar a salvac;:iio, sem sobrecarregar 0 programa com uma serie de
atividades que, por mais criativas
que sejam, niio edificam, sao apenas esteticas, e enfraquecem os
ouvintes para a mensagem?
Desafiando para o

servi~o

Como desaftar os jovens para o
servi<;:o? Vamos usar testemunhos
de jovens que estao cumprindo a
missao, vamos organizar batismos
em todos os nossos eventos c vamos organizar projetos missionaries em cada urn deles.
Se priorizarmos em nossos
programas e na vida da igreja
"Salvac;:ao & Servic;:o", acredito
que poderemos construir uma
outra realidade na vida de nossa
igreja e, especialmente, do Ministerio Jovem Adventista. Quero desafh1-lo a isso. Nao subestime o
potencial dos jovens. Nao olhe
para aqueles que nao se envolvem, como justificativa de que
nao vai dar certo. Vamos organizar nosso exercito, e vamos para a
frente de batalha. A vit6ria e dos
jovens de Deus. Ja temos a visiio e
os soldados, vamos nos unir para
organizar o exercito. "Com tal
exercito de obreiros como 0 que
poderia fornecer a nossa juventude devidamente preparada, quao
depressa a mensagem de urn Sal vador crucificado, ressuscitado e
prestes a vir poderia ser levada ao
mundo todo!" - Ellen White,
Educa(flo, pag. 271.0

PREGA<;:AO

A prega~ao de CRISTO
H. M. S. Richards
Ex-omrlor tie A Voz till
f'rofecia 11os U lA

m Marcos 1:14, Iemos: "Foi Jesus para a Calileia, pregando o
evangelho de Deus." A primeira
apanc;ao de nosso Salvador, apos
come<;ar Seu min isterio publico, foi
como pregador. "0 tempo esta
cumprido, e o reino de Deus esta
proximo; arrependei-vos e crede no
evangelho" (Marcos 1 :15).
Prega!;aO profetica - A primeira
coisa que reparamos, em relac;ao a
pregac;ao de Jesus, e que ela se baseava no cumprimento da profecia do Antigo Testamento (A Bfblia de Sua epoca). A mensagem dEle,
geralmente, era conclufda com urn chamado para o
arrependimento e para a cren!;a no evangelho. Era a
proclamac;ao oficial de que a profecia do Antigo Testamento estava se cumprindo atraves de Sua vida.
Pregayio clara e biblica - A pregac;ao de jesus era
clara, bastante clara. Apenas observe aquele texto novamente: "0 tempo esta cumprido." Ealgo claro e bfblico.
Jesus baseou toda a prega(ao nas Escrituras do
Antigo Testamento; e ela era profetica. Agora, acredito que esses tres pontos, se pudermos lembra-los e
segui-los em nossas pregac;oes, teremos diretrizes
para a apresenta(ao de sermoes: a pregac;ao de Cristo
foi clara, biblica e profetica. Nao era fundamemada
em teorias ou argumentos filosoficos. Era alicerc;ada
em fatos - o fatq da Sua presen(a, missao etc.
"Estou aqui. Portanto, arrependam-se. Acreditem
nesta mensagem. A profecia csta sendo cumprida. Estou aqui em cumprimento da profecia bfblica." Sua
prega<;ao era apoiada no fato de que chegara o tempo para grandes coisas acontecerem. Tudo era bern
claro. A pregac;ao verdadeira sempre e clara. Dai ela
criar mudan(as no in terior das pessoas sinceras.

E

Conduzla ao arrependlmento
A pregac;ao de Jesus, alem de sera proclama<;ao do
cumpri mento profetico, era urn apelo para a ac;ao:
"Arrependei-vos", Ele dizia com insistencia.

"Arrependei-vos porque o reino de Deus esta proximo", era tambem urn mandamento. Deus "notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam" (Atos 17:30).
Algumas vezes, em nossa prega<;ao, apelamos
para que as pessoas se arrependam, e esta certo.
Deus quer que homens e mulheres em toda a parte se arrependam. Lembremo-nos sempre disso :
devem os transmitir em nossa pregac;ao o comunicado de Deus para que se arrependam.
Era pessoal
Existe urn segundo ponto a ser considerado. A
prega(ao de Jesus era face a face. A pregac;ao, por si, e
a comunicac;ao da verdade envolvendo a verdade e
pessoas. Deus poderia ter escrito Sua mensagem em
letras garrafais de fogo no ceu, mas isso nao teria
sido pregac;ao. Seres humanos teriam que vir e falar
palavras para outros seres humanos.
lloje, existem oradores que impressionam auditorios com shows visuais. Mas isso nao e prega<;ao, OU porque nao e pessoal, OU nao apresenta a
Palavra .
A prega(ao verdadeira deve ter sempre alguem
leal a Palavra de Deus por tras dela. A prega<;ao
verdadeira envolve pessoa, ca rater e verdade; e a
verdade deve sera verdade biblica.
A pregac;ao de Cristo era pessoal e clara; e Sua vida
e mensagem eram fundam entadas nas Escrituras. O
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INFORMATICA & PREGA\=AO
-

Pesquisa biblica na internet
A facilidade de acesso, a gratuidade (caracterfstica
da maioria dos sites, pelo menos por enquanto !) e o
imenso volume de informacoes que consegue reunir, fazem da internet uma fantastica ferramenta de pesquisa,
inclusive na area da pesquisa bfblica.
0 site Bfblia Online foi criado por adventistas voluntarios com o objetivo de oferecer instrumentos para o estudo da Bfblia. Nada e sofisticado, nem deriva para
questiunculas teol6gicas; tudo e bern pratico e voltado
para uma utilizacao imediata.
Na coluna da
esquerda estao os
links para as diversas areas, ou paginas, do site. Vou
comentar brevemente s6 as que
considero
mais
uteis para urn anciao ou lfder da
igreja. 0 endere~o e: www.bibliaonline.net
Artlgos - Oferece uma lista de temas em ordem alfabetica. Na realidade, sao respostas a perguntas formuladas sobre tais assuntos. Basta clicar em urn
tema, escolher a pergunta que melhor o resume, de
acordo com sua necessidade ever o material apresentado como resposta. Caso nenhuma resposta corresponda ao que voce esta procurando, pode enviar sua
pergunta a urn conselheiro do site, para receber uma
resposta personalizada.
Bate-papo - Sala para conversas online, como oferecidas em tantos outros sites, com a diferen~a que aqui
e urn ponto de encontro de pessoas que querem conversar sobre temas bfblicos.

"Adnuta ~~~ eno~
tmtes que cllguem m

Cursos bfblicos online - Essa foi uma das razoes iniciais da criacao do site. Estao disponiveis os seguintes
cursos: A Bfblia Ensina, 18 li~oes; Encontro Com a Vida,
20 li~oes; e A Esperan~a eJesus, 12 li~oes.
Dlclonarlo bfblico - Basta digitar a palavra ou expressao. Eurn dicionario resumido e tern a vantagem de
estar em portugues.
Downloads - Nessa area sao fornecidas quase que
as mesmas ferramentas que serao descritas na penultima area (Pesquisa bfblica), s6 que, como o proprio nome
ja esta indicando, aqui os programas estao disponfveis
para serem "baixados" para o seu computador e usados
depois livremente, sem necessidade de se conectar a internet. 0 "Sermoes online" e "A Bfblia em esbo~o· sao especial mente uteis para quem vai preparar urn sermao ou
estudar uma li~ao da Escola Sabatina.
Forum - Dezenas de t6picos para OS quais voce pode
enviar sua contribui~ao , ou simplesmente ler o que os
outros escreveram a respeito.
Pesqulsa bfblica - Af estao concentradas a maioria
das ferramentas disponibilizadas pelo site, para consultas
online. Bfblia online realiza pesquisa na Bfblia, em diversas
versoes em portugues, ingles e nas lfnguas bfblicas. Tambern faz pesquisa nos livros ap6crifos e ate no Alcorao. As
outras ferramentas sao: Dicionario bfblico, A Bfblia responde, ABfblia em esbo~o e Guia do ano bfblico.
Saude - Af esta uma area urn tanto fora da tematica
geral do site, mas que surpreende o pesquisador pela
grande quantidade e qualidade dos textos sobre os mais
diversos tern as da saude, escritos pelo Dr. Cesar Vasconcellos, Ora. Paula Menezes e Pr. Jobson Santos.
Se voce incluir esse site entre os seus favoritos, seguramente tera uma boa fonte de subsfdios para a compreensao e ensino da Palavra de Deus. - Marcio Dias GuardaO
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ESBO~O DE SERMAO

Reavivamento e a~ao em 2005
Atos 11:19-26
INTROOU<;AO
1. Apos os disdpuJos serem expulsos de

2. 0 comissionamento feito pela igreja

b) Ali mentac;ao da Palavra de Deus Os reavivamentos na Europa e Estados Unidos foram precedidos de
longos anos de cuidadosa leitura da
Biblia, nos lares e igrejas. Ponanto,
quando o povo de Deus ora e estuda Sua Palavra, Deus concede o reavivamento.
3. Quando Deus concede o reavivamento, fica evidente que a santidade de vida aumenta, novo poder e
experimentado e 0 evangelho e proclamado.
a) Essa e a experiencia que devemos almejar para nossa vida, nossa familia,
nossa igreja.
b) 0 verdadeiro reavivamento causa crescimento espiriruat mais consagrac;ao,
envolvimento, fidelidade na vida de
cada crente e a(ao coordenada da pregac;iio do evangelho, que levara muita
gente a conversao e a unir-se ao Senhor.

2. Esses acontecimentos motivaram a
igreja de Jerusalem a enviar Barnabe
com a missiio de pregar e inst.ruir os
novos conversos.
a) Por que enviar Bamabe a Antioquia? Porque ele era de Chlpre (Atos 4:36). Ele conhecia a cultura, falava o idioma, compreendia a mentalidade deles e, tam bern,
era urn encorajador.

de Jerusalem a Barnabe e, posteriormente, a Paulo, e o mesmo que recebemos hoje para cumprir nossa missao junto a nossos familiares e aos
moradores do bairro e cidade em que
residimos.
a) Barnabe foi enviado a Antioquia por
que a lgreja viu nele qualidades de urn
cre.nte consagrado e comprometido.
Ele era born, cheio do Espfrito Santo e
de fe (verso 24). Deus pede usa-lo poderosamente para promover urn grande reavivamento.
3. Deus quer usar eu e voce para promover o maior de todos os reavivamentos. Para tanto, precisamos assumir novas atitudes, superar nossas limitac;oes, preconceitos e problemas.
Precisamos viver uma nova realidade, deixar de sermos escravos do pecado e da hipocrisia. Precisamos
transformar nossa vida em uma mis. sao. Precisamos ser rna is comprome-

b) Desenvolve.ndo-se a obra, Barnabe

tidos. Precisamos usar as tribulac;oes

1. Dessa mensagem, aprendcmos que o

sentiu necessidade de auxilio adequado e foi a Tarso buscar Paulo. Durante
urn ano, os dois trabalharam unidos
em urn ministerio fief, levando a muitos o conhecimento de Jesus.
3. Em Antioquia, os disdpulos foram
pela primeira vez chamados de cristaos. Esse nome foi-lhes dado porque Cristo era o principal tema de
sua pregac;ao, conversac;ao e ensino.
Entao, urn grande reavivamento
ocorreu em Antioquia. Multidoes estavam aceitando a Cristo.

pelas quais passamos como urn
meio de ajudar outros. Precisamos
procurar o proposito de Deus naquilo que a vida nos traz. Precisamos
deixar de perguntar: por que? e comec;ar a perguntar: o que7 - o que
Deus deseja que eu fac;a?
a) Permitir que as drcunstancias desfavoraveis nos deem predisposic;ao para o
servic;o. lnvestir nossa vida em favor
do bem-estar do proximo.

reavivamento ocorrido em Antioquia
serve como inspirac;ao para urn oULro
muito rnaior que o Senhor quer realizar em nossos dias, com o derramamento da chuva ser6dia.
2. Como Deus enviou Barnabe e Paulo
para realizarem o trabalho em Anticquia, Ele tambem nos envia, individualmente, para cumprir Sua missao.
3. As condic;oes para urn reavivamento
sao: orac;iio e estudo da Bfblia.
a) 0 resultado do reavivamento e: Crescimento espiritual e proclamac;:iio do
evangelho com fervor.
4. Escolha algo para fazer em 2005 e dedique-se a este trabalho com orac;iio e
estudo da Bfblia. A igreja Ihe oferece as
seguimes opc;oes:
(a) pequenos grupos;
(b) duplas missionarias;
(c) pregac;iio;
(d) estudos bfblicos;
{e) classes bfblicas;
5. E hora de reavivamemo e ac;ao em favor de outros que ainda nao sabem
que Cristo vira em breve! 0

Jerusalem, a mensagem do evangelho
espalhou-se rapidamente para regioes
alem das fronteiras da Palestina, e grupos de crentes se formaram em importantes centros.
a) Alguns discipulos foram ate a Fenicia,
Chipre e Antioquia. Em geral, suas atividades estavam circunscritas aos judeus, que tinham suas col6nias em
quase todas as cidades.
b) Ali grande numero creu e se converteu
ao Senhor (ver Atos dos Ap6stolos, pags.
155 e 156).

I - COMISSJONADOS PARA
liMA MISSAO
1. Os fatos ocorridos em Antioquia devern servir de inspirac;ao e motivac;ao para nos que vivemos urn importante momenta da historia da
igreja de Deus.
a) Deus fez de Sua igreja, na Terra, urn
conduto de luz e, por intermedio
dela, comunica Seus designios e Sua
vontade.
b) Eborn lembrar que voce e eu constitufmos a igreja de Deus. Devemos ser luz, e
devemos fazer a obra que os disdpulos
fizeram em Antioquia.

II - REAVIVAMENTO CAUSA
CRESCI MENTO
1. lsso fica evidente nos seguintes versos:
a) Verso 21: •A mao do Senhor estava
com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor." Verso 24: "E muita
gente se uniu ao Senhor." Verso 26: "E
ensinaram numerosa multidao."
2. A hist6ria dos reavivamentos tern mostrado que as duas condic;:oes prindpais
para o reavivamento sao:
a) Orac;ao- A orac;ao por reavivamento e
o primeiro passo essencial. Reavivamento e dom de Deus. Deus, soberanamente, da o reavivamento quando e
onde deseja. Mas Deus responde asincera e continuada orac;ao.
Revista do Anciao, jau-mar 2005
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Por que Jesus teve sede
INTRODU<;:AO

1. No inicio de Seu ministerio, Jesus ini-

ciou uma conversa com uma mulher
pecadora de Samaria ao pedir-lhe:
"Da-me de heber·. Ele usou esse pedido para introduzir a conversa a respeito de Seu reino e para lhe oferecer a
Agua Etema. Se a pessoa beber dessa
Agua Etema, nunca mais tera sede.
2 . Esigniftcativo que Jesus tenha iniciado Seu ministerio pedindo agua, e o
ftndado tambem pedindo agua. Contude, durante varias ocasioes, empregou a linguagem ftgurativa da sede
como tema, em muitos casos. Que
grande denominador co mum e a sede,
tanto a ffsica quanto ada alma.
I - JESUS SOl RLlJ MUlTO

1. Quao terrfveis eram os inimigos de Je-

sus! Durante Sua prova~;ao nao abriu a
boca, mas na cruz, seu sofrimento foi
tao intenso que teve que falar. Veja
como a humanidade resplandece no
Salvador! Ele

t:rd

plenamente Deus e

plenamente homem.
2. 0 problema da agua e conlinuo. 0 cumprimento dassico em todas as culturas
tern sido pedir urn copo de agua, eo gesto universal de hospitalidade tern sido
.oferecer agua. A Palestina, em todos OS
seculos, tern sido terra seca e sedema
com poucas nascentes.
a) Embora a sede de Cristo pare<;a algo
brando quando comparado as outras
brutalidades infligidas a Ele, na verdade
pode ter sido a maior brutalidade. Morrer de sede e uma das piores mones.
b) Asede faz pane do sofrimento de nosso Salvador. No infcio de Seu ministerio, teve fome e foi tentado por Satanas. Aqui, no fim, Ele tern sede. 0 inimigo usou todos os meios possfveis
para derrotar o Salvador, buscando
leva-Lo a buscar urn atalho no cumprimento da missao de Messias.
II - JESUS NAO Sh U>QUIVOU
DO DEVLR

1. Em resposta ao rogo de Jesus, os solda-

dos Lhe deram vinagre para beber.
Quando inicialmente Iemos isso, somos tentados a supor, devido ao tipo
incomum de bebida oferecida, que
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aqueles homens pretendiam insultar
Jesus. Ao considerar mais atentamente
os costumes orientais da epoca, verificamos que o vinagre era bebida comum do exercito romano e provavelmente 0 que eles tinham a mao naquele momento.
2. Lemos em outra pane que Jesus recusou
a bebida que Lhe fora oferecida. Essa era
uma situac;ao diferente. Eles Lhe ofereceram uma dose medicada - vinho misturado com mirra, com vistas a entorpecer
a dor. Jesus Se recusou a enfrentar a
mone em estado de entorpecimento.
3. Podemos buscar enfrentar a dor de
duas formas - na came e no Espirito.
0 medico pode prescrever-nos algo
para mitigar a dor, mas isso nao nos
da coragem para pisar na cabec;a de
serpentes e suportar a dor sem sentir
medo. Jesus recusou essa bebida porque iria veneer o pecado, nao na carne,
mas no Espfrito. Tivesse Ele fugido da
dor e do sofrimento por meio de algum tipo de medicac;ao, nao teria levado completamente os nossos pecados.
0 vinagre que Lhe ofereceram, Ele dispensou porque, de forma alguma, poderia mitigar a dor ou faze-Lo sofrer
menos por nossos pecados.
III - 0 CALVARI O NAO ERA
LUGAR AGRADAVEL

e linda, porem,
nao a mensagem da cruz. Repulsiva e
dolorosa e a hist6ria de como Jesus foi
cruciftcado. 0 Salmo 69 certamente e
a predi<;ao desse terrivel evento. Jesus e
identificado com ele. Ao cita-lo, estava
dizendo que Ele proprio era o homem
de dores desse antigo hino hebraico.
Jesus Se identificou com todas as esperanc;as que Israel jamais tivera do Messias. Seu brado tornou-se lamento em
terra seca e sedenta.
2. Pelo sofrimento de Jesus, milhoes foram aben~;oados com a salvac;ao pessoal e forc;as para o viver diario. Mesmo em Seu pranto por agua, vemo-Lo
levando nossos pecados em Seu corpo
na cruz.
3. Ele foi afligido com as nossas aflic;oes. 0
Calvario perrnanece como o momento
da vit6ria sobre o pecado, da vit6ria de

1. A hist6ria do Natal
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Deus. 0 pecado pregou Jesus na cruz;
nao o pecado dEle. mas os nossos. Deus
venceu o pecado uma vez por wdas
quando ressuscitou Jesus dos monos.
Mas, enquanto isso estava acontecendo,
o Calvario era algo terrfvel.
CONCLUSAO

1. Voce tem sede? No profundo de seu ser

ha o desejo por algo melhor do que possui e melhor do que voce e? Se ha esse
desejo, Deus pode suprir-lhe essa neccssidade. Para a mulher samaritana, Jesus
disse: •Aquele, porem, que beber da agua
que Eu lhe der nunca mais tera sede;
pelo contr.lrio, a agua que Eu Ihe der sera
nele uma fonte a jorrar para a vida eterna• (Joao 4:14). Esse eo dom da vida
etema. Uma vez que tenha encontrado o
Mestre, entregando-me a Ele, e sido guiado por Ele, a vida passa a serdiferente. )a
nao temos mais "sede", porque nossas
necessidades foram satisfeitas e o Espirito de Deus entrou em nosso corac;ao.
2. A mensagem da cruz e que Cristo podc
acabar com a sede, porque uma vez
teve sede. Ele pode dar a vida porque
Ele mesmo morreu. A fim de nos dar a
agua viva, Cristo passou pela "terra
seca e sedenta onde nao havia agua·.
Porem, devemos nos lembrar que a
vida crista nao e abundante de bens
materiais, mas da compreensao dos
assuntos espirituais.
a) Ele lembrou asamaritana que "Deus e
espfrito; e impona que os Seus adoradores 0 adorem em espfrito e em verdade" (Joao 4:24). Quando lhe dedarou que Ele era o Messias, ela 0 recebeu
e foi a cidade comar aos outros sua
grande descobena. Voce tambem experimentara a mesma alegria se entregar a
vida a Ele que, embora tenha tido sede
no Calvario, e a agua da vida etema.
3. A Bfblia nos diz que nos tempos de
secura espiritual, Deus pode revelar
algo de fabuloso valor em nos, quando estamos em Sua presenc;a (II Corfntios 4:7-12).
4. Jesus teve sede para que pudessemos
ser saciados. Q
Colabom{Jlo do /'astor Naranael Pereira Bnmo, tie
Guayaquil, Etlowdor

ESBOc;o DE SERMAO

Reflexoes sobre o Salmo 1
INTRODU<;AO
1. 0 Salmo I mostra o comraste enue o es-

tilo de vida dos honestos e dos peiVersos.
l - 0 CAM INHO DO JUSTO
(VERSOS 1-3)

1. · sem-aventurado o homem". "Bemaventurado" significa feliz. 0 salmista

identifica feliz com quem e justo. Afelicidade aqui eo resultado da retidao e da
confian(a em Deus. No original, o termo esta no plural e em hebraico, porque nenhuma ben~ao vern sozinha.
Quando recebemos a ben~o de Deus,
recebemos muitas. 0 homem que recebe essas ben~aos e descritO com
aquilo que ele nao faz.
a) "Nao anda no conselho dos impios." As a~oes dos justos nao sao ligadas a maldade e astucia. Autores
modernos apresentam coisas pervertidas com estilo brilhante e muitos
acham que a beleza do estilo justifica a leitura do seu conteudo. Aadvertencia e que devemos evitar 0
conselho dos fmpios. Enquanto a
Bfblia e o Espfrito de Profecia sao
guias seguros, para os demais meios
de comunica~ao devemos aplicar
esse principio bfblico: "Julgai todas
as coisas, retende o que e born· (I
Tess. 5:21).
b) "Nao se deu!m no caminho dos pecadores. • "Caminho", em hebraico, quer
dizer modo de vida e conduta. 0 fato
de certos pecados serem praticados
sempre pela maioria, tende a embara~ar nosso discernimento espirirual. A
Palavra de Deus, no entanto, diz: "Nao
seguiras a multidao para fazeres mal;
nem deporns, numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o
direito" (Exodo 23:2).
c) • em se assenta na roda dos escamecedores • 0 escamecedor eo que zomba
dos fieis. 0 cristao nao freqiienta Jugares em que ha pessoas que zorn bam de
Deus e das coisas eternas. Nao precisamos viver em total isolamento, como
eremitas. Vivemos no mundo e devemos ajustar-nos as varias atividades da
vida. Permanece, porem, a admoesta~iio: "Niio vos ponhais em jugo desigual com os incredulos" (II Cor. 6: 14 ).

2. ·o seu prazer esta na Lei do Senhor.•
A lei sao as instru~oes de Deus. 0 vocabulo hebraico traduzido por "lei" e
torah, que significa toda a vontade revelada de Deus ou alguma parte dela.
No Novo Testamento, a palavra lei
tambem significa as instrw;oes de
Deus ou a revela(iio de Sua vontade
(ver Joiio 12:34 ). 0 justo nao despreza
as instru~oes que vern do Senhor, pelo
contra rio, sente prazer em pratica-las.
a) •E na Sua lei medita de dia e de noite.•
0 cristiio lea Bfblia e pensa profundamente em sua ap lica~iio a pr6pria vida.
3. "Eie e como arvore plantada junto a
corrente de aguas." A compara(iiO do
filho de Deus a uma arvore ecomum
nas Escrituras (ver Salmos 52:8;
92:12). A arvore Ooresce porque o Senhor a plantou (Isa. 61 :3). A arvore e
permanente, bela, frutifera. Seus galhos oferecem sombra; crescem com
o sol e a chuva, esperando assim em
Deus. Assim como a arvore espalha
rafzes e retira vigor e nutri~iio do curso da agua que esta proximo, o cristao extrai vida espiritual de Cristo.
(ler Joao 7:37-39).
a) "Que no devido tempo, da o seu fruto. •
0 homem espiritual manifesta vinudes
espedficas para cada situa\iiO. Em tempos de afli\iio, demonstra paciencia; de
prosperidade, manifesta gratidao; de
oponunidade espiritual, revela zelo; de
passar necessidades, manifesta fe; em
tempos de tenta(iio, exerce conuole
proprio (ver Gal. 5:22-23).
b) "E cuja folhagem nao murcha." 0 homem que anda com Deus sempre tern
folhas verdes. No meio da tribula~ao e
da adversidade, sempre tern urn testemunho vigoroso, porque as raizes da
sua personalidade se molham perpetuamente nas Aguas Vivas.
c) •E tudo quanto faz sera bem-sucedido."
0 Seohor nao promete que o justo sempre tera prosperidade material e isen~o
de sofrimento. No entanto, a inabalavel
certeza e que, para aqueles que 0
amam, o Senhor desfarn as armadilhas
do inimigo, fazendo com que todas as
coisas se revenam para o bern dos Seus
(Rom. 8:28). A prosperidade espiritual
do povo de Deus nao sera restringida
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pelo sofrimento, enquamo for mantida
a uniao com Ele (lsa. 43:1-3).
II - 0 CAMINHO DO iMPIO
(VERSOS 4 E 5)

1. "Nao sao assim." Agora sugere uma

mudan(a abrupta com as paJavras
"nao sao assim." Os impios nao tern
prazer na Lei do Senhor e seus frutos
nao sao bons.
a) "Sao, porem, como a palha que ovento dispersa. A palha aqui e usada para
representar os que nao confiam em
Deus. Assim como a palha, os fmpios
sao inuteis, sem fruto ou valor. A palha
e lransit6ria e instavel, assim tambem
sao OS perversos que nao amam a Deus
e a Sua Palavra. A palha ilustra de modo
claro a vida do homem sem Deus.
2. ·os perversos nao prevalecerao no jui20. • 0 juizo de Deus e algo que o fmpio
nao suportara. No juizo investigativo
que precede o Segundo Advento, aqueles
que nao forem vindicados estarao sujeitos a rejei\3o etema da pane de Deus
(Dan. 7:9-14; 12:1; MaL 22:ll-14).
a) •Nem os pecadores, na congrega(ao
dos justos." Quando o Senhor reunir
os Seus, os perversos nao estarao entre
eles. Esta congrega(aO dos justos nao ~
apenas o privilegio de viver na eternidade, mas tambem uma comunhao
com o povo de Deus no presente. 0
fmpio, por sua propria escolha, rejeita
a comunidade dos sanros.
N

CONCLUSAO

1. "Pois o Senhor conhece o caminho
dos justos, mas o caminho dbs fmpios
perecera• (verso 6).
a) 0 Salmo l term ina mostrando o caminho da vida e o da morte. A palavra
conhecer na lingua hebraica significa
"cuidar de", "proteger•. 0 Senhor aceita 0 caminho dos justos porque e 0
Seu caminho. Protege os que andam
no Seu caminho porque confiam nEie
e recebem a Cristo pela fe. Por isso,
obtem vida e desfrutarao da eternidade. Os impios iriio perecer, pois se
afastaram de Deus. 0
do Pastor Erico T. Xnarier,
disrriral em Santa Cmarima

Colt~boraf(io
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ESBO<;O DE SERMAO

Santifica~ao

em Cristo

Hebreus 12:14
INTRODUGAO
1. Sanlifica~ao e a marca dos que foram
justificados pela fe em Cristo.
a) Em que implica andar em santifica<;ao
ou santidade de vida?
b) Eo que vamos estudar agora.
1- SANTIFICA<;AO SIGNIFICA
SEPARA<;AO
1 . "Santo" significa separado. Santifica<;iio e urn viver Ionge do pecado.
a) A ideia de separac;ao e bfblica (ver Exo.
8:22; 10:23 e Mat. 25:31·33).
b) Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador e Senhor, tomamo-nos
santos = separados do mundo de pecado (I Cor. 1:2 e 6:11).
c) A santifica<;ao, portanto, come<;a junto
com a justifica<;ao =perdao =conversao.
d) Santifica<;ao e Enoque andando com
Deus. Ea nossa caminhada com Cristo durante a vida aqui na Terra.
2. Na santificac;ao nao pode haver COillU·
nhao das coisas de Deus com as coisas
mundanas (ll Cor. 6:11-18).
a) Ia morremos para o mundo e para o
pecado (Rom. 6:2).
b) 0 pecado nao e normal na vida do
cristae. Pecado na vida de urn cristae e
urn acidente ou algo muito estranho.
II- SANTIFICA<;AO E A PARABOlA
DA SEMENTE
1. A parabola da semente nos ajuda a entender o processo da santificac;ao na
vida crista. Ler Mar. 4:26-29.
a) A germinac;ao e o comec;o da vida
crista.
b) Depois vern a erva, a espiga e por ulti·
moo grao.
c) Em cada fase ha uma perfei<;ao- a erva
eperfeita, a espiga e perfeita e 0 grao e
perfeito.
2. Assim e na vida crista. Ha em cada
fase da vida crista uma perfeic;ao. 0
novato na fee perfeito em Cristo, embora ele nao tenha o mesmo conhecimento e experiencia daquele que e
mais antigo na fe.
a) 0 crescimento da planta e urn belo
simbolo do crescimento cristae. lsso e
santifica<;ao.
3. Ellen White escreveu:
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a) ·santifica<;ao e urn continuo crescimento na grac;a."- Testemunlws Seletos,
vol. 1, pag. ll4.
b) "Santifica<;ao e uma obra progressiva."
- Ibidem, pag. 267.
4. Santidade e semelhanc;a com Deus.
E. conform idade com o Seu carater.
E. andar em harmonia com a Sua lei.
Eviver cada dia mais parecido com
o Senhor.
Ill - A PARTE HUMANA
E A DIVINA NA SANTIFICA<;AO
1. Ler Filip. 2: 12 e 13.
a) 0 verso 12 diz que o homem deve
operar a salva~ao- o homem tem urn a
pane a desempenhar.
b) 0 verso 13 diz que Deus e quem opera a nossa salvac;ao - Deus tern uma
parte tambem.
·
2. A parte do homem aparece em Joao
15:4 (ler). A iniciativa de permanecer
ou de estar em Cristo edo homem.
a) Como? Por meio da comunhao (orac;ao, escudo da Palavra, medita~ao e vigilancia na fe).
b) Deus nao vai ler a Biblia por voce. Ele
nao vai orar em seu Iugar. Ele nao vai
a igreja por voce.
c) Evoce quem deve fazer essas coisas.
Essa e a parte que compete ao homem
e nao ha merito nisso. Essas coisas nao
salvam mas sao necessarias para manter viva a fe na salvac;ao em Cristo.
3. E quais serao os resultados? A resposta
esta em loao 15:4 e 5.
a) Primeiro: Jesus estara em n6s.
b) Segundo: Daremos muitos frutos (o
nosso viver sera especial, diferente).
4. Vejamos alguns frutos:
a) Dedica<;ao -A nossa vida sera dedicada a Deus e aSua causa. Seremos ofertados e separados para Deus e para o
Seu servic;o (verI Sam. l:ll, 27 e 28).
b) Servic;o - Servi<;o que se apresenta
como culto, como adora<;ao. Toda a
vida do cristae se expressa no culto.
E culto nao se limita a um ato liturgico circunscrito ao templo. Culto e
urn estilo de vida, e vida vivida em
santidade e adorac;iio a Jesus (ver
loiio 4: 19-24).
c) Missao - Uma pessoa santificada em
Revista do J>.nclao, jaa-mar 2005

Cristo e alguem comprometido com a
missao.
5. Eimpossivel urn santo, alguem santificado, ignorar a missao de salvar pecadores. (Ver Atos 1:8.)
CONCLUSAO
1. Um jovem estava muito fe liz por ter
ingressado na facu ldade. Urn dia contau da sua felicidade a urn amigo. 0
amigo por sua vez perguntou:
- Edepois de forma do o que voce pretende fazer?
- Bern, pretendo ser urn medico famoso.
- E depois?
- Quero ganhar muito dinheiro.
- E depois?
- Bern, depois... quero ter uma boa aposentadoria.
- E depois?
Urn silencio profunda ... e depois?
0 mo~o niio tinha pianos para depois.
2. Muitos cremes estiio fazendo pianos.
Alguns estao pensando em dedicar a
vida a Deus sem reservas. Oulros estao planejando servir a Deus atraves
de uma vida de ora~iio e adora\30.
Existe tambem alguns que estao
pensando em se ded icar a missao da
igreja. Ha aqueles que querem deixar o pecado e se consagrar ao Senhor. Estiio dizendo: "Urn dia deixaremos o vicio. Urn dia dedicaremos
nossa vida ao Senhor. Urn dia seremos santos. Urn dia seremos mais
consagrados. Urn dia seremos diferentes. Urn dia deixaremos o lixo do
mundo. Urn dia ... "
a) 0 triste e que esse dia nunca chega e
os anos vao passando. Urn dia ... Depois... Mais tarde...
3. Hoje e o dia para se tomar uma decisiio. Hoje e o dia para a santifica(ao.
Hoje e o dia para entregar tudo o que
temos e somos. Hoje eo dia para sermos o que pretendemos ser.
a) Quantos gostariam de dedicar a
vida ao Senhor ainda hoje, agora,
nesse instante?
4. Vamos orar.0
Colauora{lio tlo Pastor Erico Xlwier, tlisrriwl em
Saara C11111rirra

Revisado em 2004.
Este livro foi preparado para
voce, como anciao, a comprvender
sua voca~ao e auxilia-lo em suas
fum~6es pastorais e de lpranQ&.

Tudo de acordo com OEB:egulamentos
da igreja. Urn livro qUffMo pode

Amplieseu
conhecimento sobre
profecias biblicas
Daniel - Verso por Verso

Aprenda mais sobre o livro do profeta Daniel que, alem
de ser uma referencia sobre estilo de vida e caroler, faz
revela~5es surpreendentes sobre o h.Jturo da humanidade.
lendo Daniel, obtem-se ampla visao das profecias
blblicas e superdose de confian~a em Deus.
Tudo em uma linguagem simples, pr6tica e clara.
Adquira hoie o seu!
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•

a p

Apocalipse - Verso por Verso
Encontre as choves certas para decifror os slmbolos e
compreender a mensagem do Apocalipse com a
o juda deste precioso comentario, escrito numo
linguogem simples, pratico e dora.
Voce ganhara uma nova visoo sabre:
• As filhas do Babilonia mlstica .
• Os 144 mil.
• Os quotro cavaleiros misteriosos.
• 0 monstro que surge do obismo.
• 0 significado do Revolu<;:oo Francesa.
• 0 papel dos Estados Unidos no profecia.
• 0 numero 666.
E muito mais.
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*Horarios de atendimento: Segunda a quinta, das 8h as 20h30 I Sexta, das 8h as 16h I Domingo, das 8h as 14h.

~

0 arrebatamento secreto tem-se
popularizado muito nos ultimos anos,
sobretudo, per inAuencia da sene de
livros e do Alme Deixados Para Tr6s.
A questao e saber se h6 base biblica para essa
cren~a. Por isso, no livro Ninguem Sera
Deixado Para Tr6s, o te61ogo Dwight K. Nelson
analisa detclhadamente os textos biblicos que,
no interpr~oo .dos defensores do
arrebatcmento secrete, seriam a chave de
tudo. Em seguida, apresentc a verdade que a
Biblia traz sobre a tribula~oo, o an~cristo, a
volta de Cristo e o resgate dos escolhidos.

ESBO(:O DE SERMAO

A igreja de Cristo
Atos 11:19-26
INTRODUCJ\0

1. Deus sempre esteve interessado em
manter na Terra um povo que respondesse ao Seu amor atraves da fe e obediencia, e que fosse uma fonte de ben~ao para os demais povos.
2. A origem da palavra "igreja • vern do
grego elddesia, que signifka ·os que
sao chamados, ou convocados·. urn
termo usado entre os gregos para designar urn corpo de cidadaos que e
convocado pelo Estado para discutir
assuntos relacionados com ele.
3. Os cristaos, na igreja, se predisp6em
tanto a ouvir a exposir;ao da Palavra de
Deus, a fazer orar;6es, como a tratar de
assuntos pertinentes acongrcgar;ao da
qual fazem parte.
I - A ORIGEM DA IGREJA CRISTA
1. Ao estudarmos a origem da igreja

crista, precisamos conhecer a essencia de sua natureza: a) A igreja nao e
urn fen6meno social - uma instituir;ao humana que veio a existencia
apos a ressurreir;ao de Cristo; mas e
urn fen6meno espiritual, uma sociedade fundada pelo Senhor Jesus
como parte integral de Sua obra em
favor da humanidade.
2. Veja a descrir;iio da origem da igreja
em Marcos 3:13 e 14: "Depois, IJesusl
subiu ao monte e chamou os que Ele
mesmo quis, e vieram par<~ junto dEle.
Entao, designou doze para cstarem
com Cle e para os enviar a pregar."
3. Tres pontos a considerar nesse texto
biblico: (a) Jesus e nao 0 Estado ou
uma Q , C faz a escolha e a convoca\iiO daqueles que darao inicio a igre·
ja; (b) Jesus os designa para estarem
com Ele, Cfiando uma identidade entre Ele e Sua igreja; (c) Jesus da aigreja uma missao, que nao pode ser desvinculada da comunhao com Ele:
"pregar o evangelho".
a) Subseqi.ientes eventos mostram que os
doze apos10los (a celula da igreja) fl.
zeram parte de urn programa de treinamento para o qual Cristo devotou a
maior parte de Seu tempo.
4. Ao Jesus adotar uma comunidade
para Si e lidera-la, estava assumindo
as caracteristicas do Messias esperado

pelos judeus. E Jesus queria que os
tros que embora nao pertencendo a
discfpulos percebessem isso. Ele per- • igreja visivel, tem seguido a luz que
guntou o que Iemos em Mateus
Cristo lhes concedeu (ver Joiio I :9).
16:15: "Mas vos, continuou Ele,
quem dizeis que Eu sou?" A seguir,
Ill - f-UNCOES DA IGREJA
1 . A igreja eo Iugar no qual somos prePedro diz que Ele e Cristo IMessiasl.
E. no verso 17, Jesus mostra que soparades para viver juntos durante
toda a eternidade. So poderemos
mente quem esta em comunhao com
herdar tudo o que nos esta prometio Pai, esta com a mente aberta para
en tender as coisas espirituais, ou seja,
do se aprendermos a nos relacionar
conforme os requisi tes do Ceu. Pesaceitar o Messias c Sua igreja. que e
dtada nos versos 18 e 19.
soas encrenqueiras, egofstas, ou
mentirosas, correm o risco de nao
II - A NATUREZA DA IGREJA
entrar Ia, caso nao mudem. 0 Ceu
1. Para refor,armos a ideia de que a igresera composto de pessoas que tratam
ja e de natureza divina. fundada por
com respeito os outros e se esforr;am
Cristo e nao por homens, vejamos Ma·
para manter a unidade e a comunhao
teus 16:18: ~rambem Cu te digo que
da familia de Cristo.
2. Lima pesquisa nos Estados llnidos
tu es Pedro, e sobre esta pedra ediflcadescobriu que a maioria dos 61 mi·
rei a Minha igreja. e as portas do inferlh6es de americanos que niio freno niio prevaleceriio contra ela." A enqllentam nenhuma igreja, admi te
fase aqui e Jesus dizendo: "ediflcarei a
que se apegaria a qua lquer uma que
Minlw igreja". A lgreja e de Cristo e
niio de homens.
lhes demonstrasse interesse e companheirismo. E aqui, em nosso pais,
2. A igreja e a familia de Cristo (Marcos
• 3:33-35). E importame tambem terniio deve ser diferente. Portanto, o
maior desafio nosso nao e provar
mos em mente que a igreja deve ter as
caraaeristicas de uma familia saudavel.
que a nossa doutrina esta certa, mas
atrair outras pessoas, associando-as
a) A igreja deveria signiflcar para nos
ao amor, a alegria, a paz e a estabiliurn Iugar em que sempre somos
dade completa que somente Cristo
bern recebidos. Em que as pessoas
sao amadas, respeitadas e reconhepode oferecer.
cidas com va lor. Lim Iugar em que
CONCLUSAO
umas necessitam das outras. Onde
1 . Finalmente, a igreja esta sendo for·
OS talentOS SaO desenvolvidos.
Onde as pessoas crescem. Onde
mada por pessoas de diferentes na·
~6es, etnias e culturas, que aprendecada urn se realiza. A igreja e Lamram a viver juntas, em perfeita unida·
bern urn Iugar em que as pessoas se
de, sem perder a identidade pessoal.
amam tanto, ao ponto de chamar,
I., por meio de sua vida, o mundo incom carinho, a aten<;ao de alguem
que esta correndo perigo.
credulo acabara reconhecendo •os
que guardam os mandamentos de
3. A igreja e uma ·casa espirituar. expli·
ca Pedro, na qual os crentes, indiviDeus e tern o testemunho de Jesus·
dualmente, cstao sendo construfdos
(Apocalipse 12:17).
como "pedras vivas" (I Pedro 2:5). Es·
2. Em breve, Cristo vim para levar Sua igreja
sas pedras sao lapidadas pelo Senhor
para o au. Em Parabolas de Jesus, pag. 69,
para que etas preencham seu devido
Iemos: "Quando o carater de Cristo se reproduzir perl"eitamente em Seu povo, enespa\O nessa casa espiritual.
4. A igreja pode tambem ser conhecida
tao vira para reclama-los como Seus:
como a "igreja invis1vel". A igreja invi·
3. Apelo. Permitamos que Cristo reprosivel e a igreja universal, que e comduza Seu carater total mente em nos.0
posta dos fllhos de Deus em todo o
mundo. lnclui os crentes que estao
Colabom(tlo do Pturor Pcwlo R. Pi11/u•iro, tdllor
tla Ct!Stl Publicmlora 8nuilfim
dentro da "igreja visivel" e muitos ou·
Re vlsto do .l>.nclao, jm~-ttwr 200s
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ESBO(:O DE SERMAO

0 guia infalivel de Deus
INrRODU<;:Ao

1. Deus Se revela ao homem por mcio
da conscicncia, da natureza c da
Santa Bfblia.
a) A cultura forma, a natureza informa,
mas s6 a Bfblia transforma. Ela e o
guia inigualavel e infalivcl para a fclicidade.
2. Em quasc toda casa existc uma Bfblia,
mas bern poucos sao os que se delcitam
das maravilhas contidas em suas paginas. Na Bfblia cxistem hist6rias, biografias, poesia. musica e oricnta~oes. Lemos nela coisas que nunca achariamos
noutro livro.
3. lnfelizmente, muita gente tern dcsperdi~do essa riqueza por puro descuido.
a) Bern disse o Papa Pio VI: "Que os
cristaos sejam fonemente encorajados a ler as Sagradas Escrituras, c
urn a nccessidade.•
I - QUANTOS TIPOS
Dli31BLIA HA?
1. Btblias ha muitas: grandes, pequena~

(mostrar) . Mas euma s6.
2. Que sao vcrs6es da Biblia?
a) Os originais da Biblia foram cscrito~
em hebraico, aramaico e grego.
b) urn a epoca, foi necessario ter tudo
em grego, entao foi traduzida a Septuagima.
c) Noutra cpoca, fo i necessario ter
tudo em latim, entao foi traduzida a
Vu lga ta.
d) Hoje, a Bfblia e traduzida em todas as
linguas modernas. Em cada lingua ha
diversas versoes. Em ponugucs, a versao mais popular e a de Joao Ferreira
de Almeida.
3. A unica difc renc;a entre a Bfblia cat61ica e a protestante, e que a cat61ica possui alguns livros a mais, chamados de
deuterocan6nicos.
a) Esses livros faziam pane da literatura
judaica, eram considerados livros hist6ricos, mas jamais inspirados.
b) Jesus e os ap6stolos nao os citararn.
Ha erros hist6ricos e teol6gicos nesses livros. Cles nao pretendern ser
inspirados.
II - QULM [ SCREVEU A BiBLIA?
1. Ler II Pedro I:20-21 (homens santos
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falaram da parte de Deus, movidos
pelo Espfrito Santo).
2. Ao tOdo, 40 homens santos escreveram a Biblia.
a) 0 primeiro foi Moises, 1500 a.C., eo
ultimo foi Joao, 100 d.C.
b) Apesar de os autores da Bfbl ia serem
de profissoes diferentes: Pedro, pescador; Davi, rei; Lucas, medico;
Oseias, boiadeiro. E, em geral, viverem em epocas diferentcs, scm terem tido conhecimento pcssoal, e
mantida a intcgridadc entre os seus
cscritos.
3. llustrac;ao: Se, por acaso, voce ficar
docnte, e chamar 40 medicos, provavelmente clcs tcrao opini6cs diferentes com respeito asua doenc;a.
a) Os autores da Bfblia nao se divergem
entre si porque foram inspirados pelo
Espfrito Santo.
b) 0 mesmo Esptrito Santo que os inspirou permitiu que a Palavra de DE:us
chegasse au~ n6s, do modo como fo i
revebtd;~ aos profetas e ap6stolos.
Ill -A 131BLIA t UM TOOO
1. A Bfblia e composta de GG livros (o

nome Biblia vern do grego Biblos· colec;ao de hvros ).
a) Esses livros sao divididos em duas
panes: Antigo Testamento (com 39
livros) e Novo Testamento (com 27
livros).
b) A divisao da Biblia em A1 e T e
apenas para facilitar nosso estudo e
compreensao, mas ela deve ser
compreendida como urn tOdo. II Tim6teo 3: I 6: "Toda Escritura e inspirada por Deus.•
2. Quando Jesus vivcu na Terra nao havia
o NT. Ele fo i escrito depois de Sua
mone. Mas Etc considerou o AT como
fonte de vida etcrna, quando solicitou
aos disCipulos que a examinassem (lcr
Joao 5:39) .
a) lsso deixa claro que Jesus Cristo nao
fez acepc;iio de qualqucr parte da Biblia. Pelo contrario, em Apocalipsc
22: 19, Ele advcne: ·c se alguem tirar
qualquer coisa das palavras do Iivro
desta profecia, Deus tirara a Sua parte
da arvore da vida .•
3. Para melhor compreensao no estuRevlsta do Anciao, jm1-1utrr 2oos

do da Biblia, os tc61ogos subdividiram os livros em capftu los e versfculos (explicar).
IV - 0 LISO DA BiBLlA
1. llustr.: Para descobrirmos as riquezas

da Bfblia, temos que· usa-la corretamente, assim como usamos urn bin6culo, para enxergar a distancia. Po rem,
se virarmos o bin6culo ao contrario,
vcrcmos tudo de forma distorcida.
2. A Bfb lia diz que trcs coisas temos que
levar em conta quando a possufmos:
Apocalipse l :3: "Bem-aventurados
aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escri tas pois o
tempo esta proximo."
a) Ler- ouvir - guardar.
b) llustr.: Lim barco via java pclo Amazonas, e os tripulantes com scde pediram agua a urn navio que passava 0
pessoal do navio gritou: "Abaixem os
baldes! " Estavam sobre a agua doce e
nao sabiam. Assim tambem, muitos sc
desesperam e morrem de sede cspiritual, tendo a Bfblia nas miios.
3. Permita-mc rcpctir o que dissc D. Pedro II: "t\mo a Bfblia. Leio-a todos os
dias e quanto mais a lcio, mais a a mo.
Ha alguns que nao gostam dela. ao
os entendo, nao compreendo tais pesseas. Eu amo; amo sua simplicidadc e
suas repetic;oes, e reitera~oes da verdade. Como disse, amo-a e gosto dela
cada vez mais."
CONCLUSAO

1 . Meu amigo, dedique pelo menos 20
minutes do dia para a leitura da Biblia. Fa<;a a sua leitura em Iugar confonavcl, onde os riscos da interrupc;ao
scjam mfnimos.
2. llustr.: lima moc;a ganhou urn livro
do namorado e o guardou com todo o
carinho. lim dia, o rapaz pcrguntou se
cia havia lido o livro: "Ah, nao! ", respondeu. Entao, cle dissc que cle era o
autor do livro. A m o~a logo se intcressou e lcu-o em urn so dia.
3. Sc voce am a a Deus, sem duvida Iera o
Seu livro e abrira suas paginas com
toda alegria e prazer.
a) Quem aqui rcalmente ama a Deus? O

A IG RE JA EM A<::AO
~

E tempo de semear, colher e
CONSERVAR

Palavra de Deus, em Lucas 10:2, diz que "A seara
e grande, mas OS trabaJhadoreS SaO pOUCOS". Esse
verso nos chama a atenc;:ao para a grande obra
que Deus nos confiou: "lr e pregar a todo o mundo".
em todos estao envolvidos e comprometidos com a
Missao de Cristo. Por isso, cada pastor, cada anciao,
cada lfder, e chamado a desempenhar a func;:ao especial de preparar o "exercito de Cristo" para a ac;:ao.
o exemplo da agricultura, temos urn paralelo
de como devemos atuar e quais as etapas do trabalho cristae que devemos executar, a fim de consegui rmos cumprir a missao.
0 trin6mio Semear, Co/her e Conservar, usado
varias vezes pela igreja, retrata bern as fases do trabalho bem-sucedido em conquistar pessoas para
Cristo. Observemos a maneira de atuar em cada
uma dessas etapas:

A

Semear

Essa fase e indispensavel, pois sem semeadura
nao havera colheita.
No plano "Go One Million" {Urn Milhao em
Ac;:ao ), da !greja Mundi a!, motivamos o maior numero de pessoas a estarem envolvidas na semeadura. Atualmente, mais de 320 mil pessoas estao
em ac;:ao em toda a America do Sui.
0 que

Ea

e Semeadura?

ac;:ao da igreja em varias fremes para conseguir interessados no evangelho e prepara-los
para a decisao por Cristo, estudando a Bfblia
co m eles e levando-os a conhecer toda a verdade
sobre a sa lvac;:ao.
Perfodo sugestivo: Tres a quatro meses antes
das Campanhas de Colheita.
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Como desenvolver a Semeadura?

Orac;ao intercess6ria- Organize grupos de orac;ao ou solicite que cada urn, individualmente, fac;a
sua lista de orac;ao como nome das pessoas que desejam ganhar para Cristo. Tudo comec;a com orac;ao. 0 Espfrito Santo ira a frente tocando OS cora<;6es e tornando as pessoas sensfveis ao evangelho.
Du p las missionarias - Esse foi o metodo de
Cristo. Devemos agir de forma semelhante, organizando os missionaries de dois em dois para,
alem de orarem, visitarem as pessoas, fazerem pesquisas de opiniao religiosa e oferecerem cursos bfblicos aos interessados. E.essas sao as mesmas pesseas da sua Iista de orac;ao.
Estu dos b fblicos nos lares - A ideia de dar~
tudos bfblicos e de origem celeste e e urn ponto
fundamental da Semetldura. E importante que seja
no lar do interessado, para que a pessoa tire suas
duvidas e receba toda a atenc;ao. 0 melhor audit6rio eo de uma s6 pessoa.
Pequenos grupos - Muitos nao aceitam urn
convite para a igreja, mas aceitam participar de urn
pequeno grupo, e nesse ambiente de amizade podem ser fortalecidos e tocados pelo evangelho. Assim, durante a Semeadura, o pequeno grupo realiza sua serie de evangelismo, preparando as pessoas
para a Colheita na igreja.
Quanto maior for 0 numero de pequenos grupos,
maior sera 0 numero de pessoas estudando nos pequenos grupos, e maior ainda sera o numero de candidates a decisao nas Semanas de Colheita.
Mfd ia - "Novos metodos precisam ser introduzidos" - Medita(:oes Mminais, ano 1986, 16 de
agosto. Radio, 1V e internet tern sido vefculos poderosos de Semeadura. Quando a igreja loca l tomar
consciencia disso, aproveitara esse trabalho para
buscar pessoas para a Colheita.

Classes b fb li cas - Os interessados podem ser
classificados pelo nfvel de interesse. ll a quem
diga que sao nfveis A, B e C. Na verdade, ha in teressados que procuram a igreja e outros que ja
estao dentro da igreja, como os filhos da igreja.
U m trabalho de Semeadura entre esses pode ser
feito por meio das classes bfblicas. Elas podem
func ionar durante a noite, aos sabados, na Escola Sabatina, tambem entre os jovens e adolescentes, os juvenis e desbravadores, na Escola Adven tista e, tambem, na ADRA.
Colher

Nao existe uma igreja no Radio, na 1V ou internet, s6 na congregac;ao local. Por isso, precisamos
aproveitar melhor o trabalho de Semeadum, realizado pela Mfdia.
Pregadores voluntarios- I Ia urn grande grupo
de pessoas a serem convidadas a participar da prega<;ao em saloes, novos lugares, pequenas co ngregac;oes, esco las, pequenos grupos e lares. Sao crianc;as, juvenis, jovens, mulheres e homens. Muitos
precisam ser motivados e treinados para a ac;ao.
24

A colhei ta sera urn sucesso, se houver boa Semeadura. Ninguem co lhe sem ter plantado.
Urn outro fator de sucesso para a Co/heita dealmas e o envolvimen to de todos. No primeiro semestre, a Colheita ocorre na Semana Santa e, nosegundo semestre, na Semana da Decisao em Dezembro. Pode ser uma semana ou mais, de acordo
com os pianos da igreja e do Campo local.
Este Evangelismo de Co/heita pode acontecer
com urn even to maior, sob a coordenac;ao da Asso-
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Ao planejar a Conserva~iio dos novos membros,
cada lfder, pastor e anciao deve considerar os seguintes pontes:
Amizade- Este e um dos plincipais motives de
confirmac;:ao dos novos cremes. Se alguem tiver de
6 a 8 amigos, dificilmente abandonara a igreja.
Pequ enos grupos - E o melhor Iugar para se
formar novas amizades na igreja.
Escola Sabatina - Alem de ser uma fonte de alimente e motivac;:ao espiritual, funciona como urn
pequeno grupo dentro da igreja. Assim, todo novo
membro deve ser integrado numa Unidade de Ac;:ao.
Departamen tos da igreja - Todos os Departamentos podem estar envolvidos na Conserva~ao: }ovens, Ministerio da Mulher, ADRA e Ministerio da Crian<;:a. Cada urn apoiando os novos membros que mais se idenlificarem com sua
area de a<;:ao.
Anciao e pastor - Como guardioes do rebanho, podem apoiar os novos converses por meio
da visita<;:ao em seus lares e ajudando-os nas dificuldades que certamente surgirao.

cia<;:ao ou Missao: Caravana da Esperan<;:a, Caravana do Poder etc. Tambem com urn esfor<;:9 do distrite pastoral ou da igreja local.
Quem partictpa da Colheita?

Todos os que participaram da Semeadura, ou
seja: pequenos grupos, pregadores voluntaries,
pastores e lfderes, alem de todos os membros, cada
urn segundo seus dons - orando, recepcionando,
cantando, pregando, visitando ...
Radio, 1V e internet tambem ap6iam os Programas de Colheita e podem ser aproveitados para
enriquecer a Colheita e dar-Ihe urn colorido todo
especial , como Programa Via Satelite.

Classe p6s-batismal - Uma classe de estudos
doutrinarios com temas avan<;:ados tambem contribuira para a confirmac;:ao dos novos na fe.
Testemunho e Discipulado - "Todo verdadeiro
discfpulo nasce no reino de Deus como missionario". - Servir;o Crisliio, pag. 9. Cada novo converso
deve ser motivado a testemunhar e partidpar de
uma dupla missionaria para que, ao !ado de alguem
mais experiente, cresc;:a como testemunha de Cristo.
Ao concluir, deixamos dois pensamentos que
expressam uma certeza e uma promessa:
''Tao certo como nos esta preparado um Iugar nas
rnans6es celestes, ha tambem um Iugar designado
aqui na Terra, onde devemos trabalhar para Deus." Servivo Cristiio, pag. 99.

Conservar
Conserva~ao

e tao importante quanto a Semeadura e a Colheita. Evangelismo sem o Programa de
Conservac;:ao subsequente, e como a mae que da a
luz e abandona o bebe logo ap6s o parte.
A Conserva~ao deve durar entre tres a quatro
meses, ou o tempo suficiente para firmar o novo
converso na fe.

"E eis que estou convosco todos os dias ate a
consumac;:ao do seculo" (Mateus 28:20).
Caro lfder, e tempo de semear, col here conservar!
Fac;:a pianos com a sua congregac;:ao, e maos aobra! O
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PERGUNTAS & RESPOSTAS

Havera oportunidade de salva~ao
para algumas pessoas
ap6s o fechamento da porta
da gra~a?
teoria de que o accsso a salva<;ao continuara
disponfvel para algumas pessoas apos o fecha mento da porta da gra<;a deriva de uma leitu ra descontextualizada de uma declara<;ao de El len
C. White escrita origin a lmente em 1903. Identifi ca ndo "as te rrfveis ca lam idades" que ja ocorriam
n os Estados Unidos como manifesta<;oes dos "juizos de Deus" na Terra, a Sra. White asseverou:
"Muitos que conheceram a verdade corromperam
seu caminho diante de Deus e afastaram -se da fe.
Os lugares vagos nas filei ras serao preenchidos
pelos que foram represcntados por Cristo como
tendo chegado na hora undecima. I Ia muitos com
quem o Espfrito de Deus esta lutando. 0 tempo
dos jufzos destruidorcs da parte de Deus eo tempo de miserico rdia para t~queles que [agora[ nao
u~m opo rtunidad e de t~prender o que e a verdade.
0 Senhor o lh a ra para eles com ternura. Seu corac;ao compassivo se enternecc, e a mao do Senhor
ai nd a esta estendida para salvar, enquanto a porta e fechada para OS que nao querem entrar. Sera
admitido urn grande numero de pessoas que ncstes ultimos dias ouvircm a verdade pela prim eira
vez."- Carta 103, de 3 de junho de 1903 (para C.
B. Starr e esposa); publicada parcialmente em
Eventos Fin ais, pag. IS 7.
Apos o Terremoto de Sao Francisco, ocorrido no
dia 18 de abril de 1906, parte da declarac;ao amerior
foi publicada em urn artigo de Ellen White intitulado "Os Jufzos de Deus Sobre Nossas Cidades" (ver
Review and Herald, 5 de julho de 1906, pag. 9). 0
comeudo basico da mesma cita<;ao apareceu tam bern
no capitulo "A Obra Atual" de Testemunhos Pam a
lgreja, vol. 9, pag. 97 (republicado em Testemun/ros
Seletos, vol. 3, pag. 333 ).
Em novembro de 1906, a Sra . White acrescentou:
"0 tempo de gra<;a nao durara muito mais. Deus estti
retirando da Terra Sua mao refreadora. Por Iongo
tempo Ele tern falado a homens e mulheres mediante a atua<;ao de Seu Espirito anto; mas eles nao tem
atendido ao apelo. Agora csta falando a Seu povo e
ao mundo por meio de Seus jufzos. 0 tempo desses
juizos e urn tempo de misericordia para os que ainda nao tiveram a oportun idade de aprender o que c
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a verdade. 0 Senhor olhara para eles com tern ura.
Seu cora<;ao compassivo se enternece, e a mao doSenhor ainda esta estendida para salvar. o aprisco seguro sera admitido um grande numero de pessoas
que n estes ultimos dias ouvirem a verdade pela primcira vez."- Re11iel(l and Jleralrl, 22 de novembro de
1906, pags. 19 e 20; rcpubl icado em E Recebereis Poder {Meditac;oes Matinais 1999), pag. 159.
Tanto o conte:xto quanta o conteudo dessas declarac;6es confirmam o fato de que Ellen White estava se
referindo a calamidades que ocorriam ja no infcio do
seculo 20 como manifesta<;6es presentes dos juizos
divinos sobre um mundo prestes a ser destruido.
Mesmo antes do fechamento da porta da gra<;a para
o mundo como um todo, essa porta ja come<;a a se
fechar para aquelcs lJUC ti veram a oportunidadc de
con hecer a verdadc, mas que "nao querem en trar". 0
Iugar desses e tomado por aqueles que, nao tendo conhecimento previa da verdadc, "nestes ultimos dias
ouvirem a verdade pela primeira vez" e a aceitarem.
Essas declara<;oes de Lllen White parecem combinar, em certo sentido, a no<;ao dos convidados para
as bodas que se demonstraram indignos (ver Mat.
22: 1-14) com a a nal ogia da acei tac;ao, ai nda na hora
undecima, de novos trabalhadores para a vinha (ver
Mat. 20:1-16). A enfasc da discussao pode ser resumida na advertencia de Apocalipse 3:11: "Conscrva o
que tens,·para que ninguem tome a tua coroa".
Por contraste, a tentativa de identificar os "jlllzos"
mencionados nessas cita<;ocs de Ellen White com as
sete ultimas pragas do Apocalipse (caps. IS e 16)
acaba, nao apenas dcsconte:xtualizando essas decl.lra<;oes, mas tambem sugerindo a falsa teoria de que
pessoas ainda podcrao ser salvas apos Cristo ja haver
co nclufdo a Sua obra mcdiatoria no santu<irio celestia l (ver Apoc. 15:5-8 ).
I~ evidente, ponanto, que, se alguem ainda tcra
acesso a salva<;ao durante os juizos divinos, esses jufzos devem se referir a juizos anteriores ao fechamen to da porta da gra<;a. Alem disso, se durante os mcsmos jufzos algumas pessoas ja terao a sua porta da
grac;a fechada, isso nao se refere ao fechamento final
dessa porta para o mundo todo, mas apenas em ambito individual para aqueles que, resistindo aos apelos do Espfri to Santo, fecham para si mesmo essa
porta (ver Mat. 12:31 c n). O

Caro anciao:
0 Dr. Alberto R. Timm do Centro de Pesquisas Ellen G. Wh1te (Brasil) quem responde. Escreva para Perguntas e Respostas - Caixa
Postal 2600; CEP 70270-970, Brasilia. OF ou revistadoancJao@.
dsa.org.br. A proposta deste espa~o e esclarecer duvidas sobre assuntos hgados as doutrinas da 1gre1a. Dentro do possivel a resposta
sera publicada nesta se~ao.
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Tecnicas pa_ra tomar
DECISOES
Emilson dos Reis
Professor de 1eologia em
Stio Paulo

li

do lfder sempre necessita tamar decisoes, algumas das quais sao bastante abrangentes e
complicadas. Suas decisoes afetarao a ele mesmo, a outras pessoas e ao trabalho que realiza. Esse
artigo discorre sabre quatro etapas que, quando seguidas, possibilitam urn maior grau de aceno nas
dec.isoes. Sao elas:
1. ldentifique e formu le bern o problema - Urn
erro bastante comum em lideran~a consiste em procurar resolver urn problema sem antes conhecer tudo
o que esta envolvido. Tal procedimento, freqilentemente, conduz a decisoes equivocadas e gera confusao. Por isso, o primeiro passo deve ser conversar
com todas as pessoas envolvidas para reunir todas as
informac;.oes possfveis sabre o assunto erri questao.
Para tanto, e necessaria fazer as segujntes perguntas:
0 que? Quem? Por que? Quando? Como? Onde?
Ainda nessa fase, os dados coletados devem ser
cuidadosamente analisados, de modo que se saiba
em que consiste realmente o problema.
2. Desenvolva e analise posslveis so lu~6es Tendo identiflcado e formulado bern o problema,
analise possfveis soluc;:oes, buscando caminhos e altemativas de procedimento. Elas devem ser estudadas cuidadosamente, levando-se em conta as vantagens e desvantagens que cada uma apresenta.
Eaconselhavel que, conforme o caso, se discuta o
assunto com pessoas mais experientes e de confianc;.a.
Suas sugestoes e consel hos poderao ser de grande val ia.
3. Escolha a melhor opc;.ao - Agora que voce tern
algumas opc;:oes, e necessaria escolher a que considera a melhor. 0 born lfder nao tern medo de decidir,
nem espera acertar em todas as decis6es. Ele fundamenta suas decis6es em um born julgamento, nao
confundindo opinioes com fatos, e sabe que, ao estar empenhado em realizar a obra de Deus, pode
conrar com Sua direc;ao.
Embora cada assunto deva ser analisado segundo
o seu valor, voce precisa evitar o espfrito de indeci-

sao. No Iivro Obreiros Evangelicos ha urn capitulo sabre "Decisao e Prontidao", no qual Ellen White diz:
"Ha ocasioes em que se tornam necessarias cautela e
grande deliberac;:ao; a precipitac;.ao seria loucura. Mas
mesmo nesses cases, muito se tern perdido por demasiada hesita~ao" (pag. 135). Tambem e dito que
"muita demora fatiga os anjos. E mesmo mais desculpavel romar uma decisao errada, as vezes, do que
ficar sempre a vacilar, hesitando ora para uma, ora
para outra decisao" (pag. 134 ).
Estudos feitos nessa area, demonstram que os indivfduos decidem mais rapidamente sozinhos do
que em grupo, mas as decisoes em grupo sao mais
exatas. Os peritos no assunto sugerem que a exatidao
e melhor do que a rapidez.
4. Aja de acordo com a decisao tomada - Tendo tornado a decisao, realize o que foi decidido.
Caso contrario, todo o processo foi pura perda de
tempo. Se voce buscou a Deus e fez o seu melhorconhecendo e analisando, decidindo e agindo deve agora descansar no Senhor e deixar com Ele
os resultados. O
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MINISTERIO DA CRIAN<;A

PRECIOSAS
C. Lloyd Wyman
Ex-secrettlrio dt1
Associttftio Miuisterittl
da lluitio tlo Pacifico,
C:UA

Meninos e meninas merecem nossa considera\ao

oce deseja ter uma igreja repleta de membros que amam a
Cristo? Que propriamente
caiam em seus brac;os quando
voce faz um convite para que entreguem a vida ao servic;o de
Deus? Que tenham anos de testemunho diante deles e que raramente apostatem? 0 material para
esse ministerio produtivo esta
diantc de todo anciao: as crianc;:as.
enhuma outra forma de esforc;:o cristao consegue resultados
tao imediatos, grandes e duradouros como o trabalho na conversao
das crianc;as. Ha muitas vantagens
sobre outras formas de trabalho.
Em primeiro Iugar, as crianc;as sao
mais facilmemc levadas a Cristo

V
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do que os adultos. Segundo, tern
uma probabilidade maior de permanecerem convenidas em relac;ao aos que se converteram mais
tarde na vida. Elas tambem resultam em melhores cristaos, visto
nao terem tanto a desaprender
como os que se tomaram adultos
vivendo em pecado. Elas tern mais
anos de servic;:o diante de si.
Minha experiencia como pastor ensinou-me cinco coisas:
I. Se voce trata as crianc;:as
com respeito e considerac;:ao, conquista o respeito e apreciac;:ao dos
pais. As crianc;as nao devem ser
"usadas", mas podem ser uma excelente avenida ao corac;ao e
mente dos pais.
Revis to do 1>-nclao,
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2. Amor gera amor. Quando se
demonstra interesse pelas crianc;as,
elas passam a amar de forma redproca, e nao ha semimento mais
sincero do que ode uma aianc;:a.
3. A harmonia que se estabelece
com as crianc;:as permanece ao iongo da vida. Quando elas atingem
os anos diflceis da adolescencia, ou
quando tern dificuldades em casa
ou na escola, procuram em busca
de conselho a quem conflam e ja
estabeleceram lac;os de amizade.
4. A mensagem compreendida
pelas crianc;:as e facilmente compreendida por todos. As Jic;:oes
aprendidas podem ser repassadas
por elas aos seus pais e revenidas
em mudanc;:as de estilo de vida.

5. A crianc;-a que respeita o anciao e o pastor, ira respeitar tambern a igreja em geral.
A seguir algumas sugestoes
para voce va lorizar as crian<;as de
sua igreja:
l. lnicie o culto com uma breve
hist6ria para as crian<;:as. Conquiste
a aprovac;:ao da comissao da igreja
quamo a essa institui<;:ao. Animo-o
a ter uma hist6ria a cada sabado.
As crian<;:as deveriam ira frente? Sim, sem duvida. Elas recebem reconhecimento especial
quando sao convidadas a vi rem a
frente. Por intermedio desse convite voce diz: "Voces sao importantes para nossa igreja. Sao imponantes para Deus."
2. Vez OLI outra permita as
crianc;:as parti lharem uma experiencia de testemunho. lsso incentivara outras crian<;:as e adultos a
reavivarem a fe testemunhando
para vizinhos e outras pessoas.
3. Programe o sabado das
crian<;as. Uma vez por ano ou trimestre permita as crian<;as Lornarem pane ativa no culto e prepare-as para isso. Prepare o sermao
dirigido as crian<;:as, utilize recursos visuais, sc possfvel; e leve as crian<;:as
a responderem a verdade apresentada, sea
mensagem conduzir a
urn apelo. As crian<;as
apreciam responder e
lembrar 0 que e enfatizado. De tempos em
tempos, urn coro for- '
rnado por qian<;as
pode finalizar o serrnao. A ora<;:ao de
urna crian<;a pode ser
rnuito significativa.
Busque estabelecer urn cort~ l infantil. Mais crian<;:as poderao participar no
coral do que na hist6ria ou sermao e
que pai e mae nao
gostam de ver seu

"anjinho" partic ipando? Mediante ensaio, as crian<;:as podem apresentar varies hinos.
4. Fa<;am urn junta-panelas
nesse sabado com a presen<;:a dos
pais, naturalmente. .=a<;:a men<;:ao
especial da pane apresentada pelas crian<;:as e destaque sua importancia para a igreja.
5. Nas igrejas pequenas funciona bern ter uma tarde com o pastor
ou anciao (normalmente durante
uma hora), onde as crianc;:as vern
para a igreja, no sabado a tarde, e
panicipam com o pastor e auxiliares de ativieades manuais, hist6rias
bfblicas, encena<;6es, canticos e talvez a continua(iio da hist6ria contada pelo pastor. As crianc;:as poderao convidar seus arnigos. Muitas
pessoas tern sido ganhas para Cristo por intermedio da influencia de
crian<;as trabalhando com crian<;as.
Agora me permitam contar
uma hist6ria que contei para as
crianc;:as de minha igreja. Trata-se
de uma li<;:ao que minha mae enfatizou quando eu era pequeno.
Normalmente, conto-a duas ou
tres semanas antes do infcio dos
trabalhos da comissao de no-
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meac;:oes. Minha mae me ensinou que sempre que fosse solicitado a fazer algo, deveria responder: "Terei prazer em faze-lo". Ela
au! mesmo me ensinou como demonstrar entusiasmo a respeito.
"Bern, Lloyd ", ela dizia, "talvez
voce nao tenha recebido muitos
talentos, talvez nao, mas aquilo
que Deus lhe concedeu Ele deseja que voce empregue para Sua
gloria. Sempre que alguem lhe
pedir para participar no coral, ou
para apresentar a cana missionaria ou para ter um cargo na Escola Sabatina, nao fa<;:a com que as
pessoas tenham de implorar sua
participa<;:ao. Diga simplesmente:
'Terei prazer em faze-lo!"'
Ao contar essa hist6ria, pe<;:o
para as crian<;as cantarem varias
vezes o hino "Gosto de Ajudar".
Os pais nao sao surdos. Em cada
igreja que pastoreei nao demorava muito para os adultos responderem ao convite para assumirem cargos na igreja com um
sonoro: "Gosto de ajudar". Entao, o que voce diz a respeito de
expandir o trabalho em seu ministerio e incluir as crian<;:as? 0
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DISCIPULADO

NO HOSPITAL
0 ancitio tem mais para oferecer

do que uma breve conversa
rentes? A visita pode ser muito
mais eficiente se o anciao se colocar no Iugar do doente. E importante preocupar-se mais com
os sentimentos do paciente do
que com os seus.
Obede~a

as normas do hospital

Horario de visitas - A nao ser
em ocasioes muito espedais, o
ho ra rio de visitas do hospita l
deve ser respeitad o.
Visitas proibidas - Quando e
colocada a placa "Visitas Proib idas", nao se deve insistir. A unica excec;ao e quando o proprio
pacienLe pede a visita. Mesmo
neste.caso a enfermeira deve ser

--------
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repare-se com antecedencia
para o momento que chegar
perto do paciente. Somente
pela sua presenc;a voce ja esta dizendo ao paciente: "Eu me preocupo com voce". Sua visita servira para aquecer 0 frio e impessoal ambiente hospitalar. 0 anciao pode ter certeza de que ele
tern mais para oferecer que uma
breve conversa. A hospitalizac;ao
e urn tempo de reflexiio, tanto
30
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para o doente como para a familia. A rotina e alterada. A famfl ia
fica apreensiva; as financ;as abaladas. As situac;oes de trabalho
sao confusas. Sao consideradas
as implicac;oes a Iongo prazo.
Por essas coisas, a visita<;iio deve
ser bern planejada.
Procure se informar sobre o
estado do pacicnte: se a doenc;a
e grave, quais sao as perspectivas, o que se deve dizer aos paRevista do AnciOo,

jt111-11111r

2005

Pennissiio para e11trar no quarto
- ~ca entre no q uarto do doente Slrm verificar se ele pode receber
sua visita. Em alguns hospitais
uma luz acesa na porta do quarto
significa que o paciente nao pode
receber visita naquele momenta.
0 estado do pacieute - Em alguns casos pode ser que o pacienLe esteja precisando mais de
repouso do que da sua visita. Antes de chamar o doente, pec;a informac;ao na enfermaria.
Ajuda ao paclente
Oufa mais e f ale meuos - Concentre-se mais em ouvir do que

em cumprir sua agenda. Preste
atenc;:ao nas necessidades e interesses do paciente. Sua presenc;a e
seu interesse em ajudar causam
um impacto mais positive que
qualquer coisa q ue voce disser.
Pale aos outros - Seja urn visitante cordial e educado, dirigindose as demais pessoas presentes.
Isso inclui os membros da famflia,
visitantes e pessoal do hospital.
Niio passe da hom- Muitos visitantes minam a energia do paciente e retardam sua cura. Abrevie sua visita quando houver outras pessoas no quarto.

Seja seusivel ao conforto do paciente - Sente-se o u fiqu e de pe
de modo que possa ser visto confortavelmente pelo paciente. Deixe o paciente tomar a iniciativa
em dar a mao.
A equipe medica tem pTiolidade - Se chegar um medico ou enfermeiro, saia do quano, mesmo
se for convidado a permanecer.

Compartilhe sua propria experiencia - 0 anciao e provado
nas batalhas da vida. Voce tern
cam inhado com Cristo atraves
dos vales e experimentado Sua
sufi ciente grac;a. Fale como voce
tern encontrado esperanc;:a mesmo nos dias diffceis de su a propria vida . Aprenda a usar as palavras "Costamos de voce" e
"Pensamos em voce".

Focalize a presenfa de Deus Voce pode ajudar o paciente a
ter certeza da presenc;:a de Deus,
que esta n1 com ele mesmo depois de voce sair.
Leia versos apropriados - Use
versos conh ecidos, como Romanos 8:26-28, Salmo 23 e Salmo
27:1. Se ha uma Bfb li a por perto, pergunte ao doente sobre seu
verso favorite.
Ore - A pratica lhe ensinara
quando orar e quando mio orar.
Mui tas vezes eo paciente que faz
essa escolha. Se ele pedir para
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voce orar, mencione algum desejo do paciente e, acima de tudo,
confirme sua fe no "Deus da esperanc;a" (Romanos 15:13).

Ajude a familia do paciente - A
famflia tambem precisa do ministerio espiritual. Apreciarao receber
folhetos, revistas ou brochuras. As
vezes, sera necessaria arranjar alguem para fazer companhia, ou
para cuidar das crianc;as, da casa,
ou fazer com ida para a famflia.
Acompanllamento - Continue
mantendo contato e forta lecendo o relacionamento, escrevendo algum bil hete, telefonando e
visitando. Esses contatos sao especialmente importa ntes quando o tempo de hospitalizac;ao
ou recuperac;ao e Iongo. Pessoas
que ficam internadas por Iongo
tempo sao muito sujeitas a solidao. Se foro caso, orga nize urn
esquema de visitac;:ao. O
Colobortl(;tio do Associo>tio Mirristeri11l
t/11 Associa(tio Pt•ulisrn Oeste
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APRESENTANDO 0
Roberto C. de Azevedo
Diretor tlo
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RIAD RAo MUNDO
A primeira mensagem angelica recorda o Criador,
0 sabado e 0 diluvio

D

evido a urn conjunto de circunstfmcias ficou evidenciado esse tema junto a grande
imprensa, e por que nao nos
atualizar nessa questao?
A revista Epoca, de 24 de maio
de 2004, apresentou a polemica
que esta chegando ao Brasil sobre
Criacionismo nas escolas publicas,
sob o titulo "Rosinha contra Darwin". Metade do anigo chama a
atenc;:ao do leiter para a Sociedade
Criacionista Brasileira e para o Sistema Educacional Adventista. "Urn
dos principals focos de ensino criacionista no Brasil e a rede particular de escolas e w1iversidades adventistas." Registra tambem rapidas entrevistas com professores e
alunos do UNASP, em Sao Paulo.
Um Iongo caminho foi percorrido no Brasil durante OS Ultimos
32 anos, para que chegassemos a
grande mfdia. Em 1972, surgia no
Brasil a Sociedade Criacion ista
Brasileira (SCB) e a Fo/Jw (depois
Revista) Criacionista, sob a coordenac;:ao do Or. Ruy C. Vieira. Na
ocasiao, o Criacionismo nao tinha
acesso algum a imprensa secular.
A Casa Publicadora Brasileira
lanc;:ou entao, em maio de 1987, o
primeiro livro de Ciencias com a
vi sao criacionista para a 5 a Serie.
0 livro foi duramente atacado,
32

mas foi a primeira vez que o tema
surgia na grande mfdia brasileira.
Em agosto de 2001, a revista
Gali/eu (Editora Clobo) publicou
o anigo:"Criacionismo, a religiao
contra-ataca". Enviamos para o
reporter Pablo Nogueira uma carLa, um artigo eo livro "A Origem
Superior das Especies", o qual
apresenta o Criacionismo ·com
evidencias cientfficas solidas, mas
de forma compacta, que facilita
uma visao abrangente do tema.
Depois, fomos contatados por
telefone pelo reporter durante 40
minutos. Foi um bom "papo",
mas nada saiu.
A entrevista, a carta, mas especial mente o livro A Origem Superior das £species chamou a atenc;:ao
do reporter, e foi o fator decisivo
para a reportagem de capa da revista Galileu, de junho de 2003 "A Ciencia da Criac;:ao", conforme
ele mesmo declarou ao Dr. Vieira.
0 reporter entrevistou o Or.
Douane Cish e o Dr. Ruy Vieira
(SCB), e destacou dois livros criacionistas para lei tura: A Caixa Preta de Danoin, de Michael Behe e A
Origem Superior das Especies, de Roberto C. de Azevedo.
Em maio de 2004, o jomal 0
Clabo (09.05.2004) traz a seguinte
manchete:"Polemica sobre CriacioRevlsto do .l>.nclao. jn11-mar 1005

nismo chega as escolas", no qual a
governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Matheus, apresenta a proposta de que os professores de religiao
ensinem a interpretac;ao blblica das
origens. f-inal mente, a revista Epoca,
que estamos comemando, trouxe o
presente artigo, dando destaque ao
sistema educaciona l adventista
como aquele que apresema a Deus
como o Criador, para todo o Pafs.
Como observamos, foram 32
anos, para chegarmos a essa grande oportunidade.
0 Jornal 0 Estado de Sao Paulo
(30/05/2004, a pag. A 11) da destaque a adoc;:ao pelo Rio de Janeiro do ensino religiose, no qual estaria inserido o Criacionjsmo, e
cita o Dr. Ruy Vieira, que havia declarado que os colegios devem dar
espac;:o ao criacionismo e ao evolucionismo, "em igualdade de
condic;:oes" e que "os professores
devem oferecer bibliografia seria c
cientifica para os alunos pesquisarem, para que eles escolham em
qual delas devem acreditar".
Estamos honrando ao Criador
em nosso sistema educative. Mas
nao e apenas isso. Em 1990, por
iniciativa do Departamento de
Educac;:ao da DSA, foi estabelecido o Centro de lnvestigac;:oes em
Ceociencias, na Universidade Ad-

ventista Del Plata, na Argentina,

e, no final da decada passada
{1999), o Nucleo de Estudos das
Origens {NEO), junto ao UNASP.
Nos ultimos sete anos, foram
publicados ou produzidos artigos, materiais, revistas e livros sobre o criacionismo em portugues
e espanhol, rna is do que em todo
0 seculo anterior. .
0 Departamento de Educac;:ao,
com a cooperac;:ao da Sociedade
Criacionista Brasileira, UNASP e
Casa Publicadora Brasileira, realiwu trabalho gigantesco nesse perfodo, e tern estimulado a criac;:ao
de Bibliotecas Criacionistas e N(tdeos de Estudos Criacionistas nas
Escolas e Colegios Adventistas.
Agora, anciaos, pastores e lfderes de nossas igrejas poderao ser
solicitados a dar entrevistas, fazer
conferencias, palestras, pregac;:oes,
seminaries, e ajudar nossos estudantes a apresentarem raz6es s6lidas e evidencias concretas sobre
nossa cren<;a no Criacionismo.
Ao mesmo tempo, a igreja
como urn todo, podera encontrar
novos caminhos para falar do
Deus Criador, do Genesis, do sabado e do diluvio de Noe. "Porque,
assim como nos dias de oeff... estara aberta a grande oportunidade
de falar do retorno do Criador!
Apreciarfamos sugerir alguns livros, que poderao cooperar com
essa oportunidade que esta se
abrindo para a igreja, sendo alguns
deles recentemente Ian (ados e estao
atualizados e sao bern objetivos.
Livros criacion istas sugeridos
pela revista Cali/eu:
A Caixa Pre-

·ta de Darwiu .

A Caixa Prrtn
dr Darwin

Michael Behe Editora Zahar.
Neste livre o
Dr. Behe, bioqufmico de fama
mundial, desafia
a teoria da evolu-

- - - · (iio de maneira

direta. A celula nao e uma geleia
como pensava Darwin. Os mecanismos bioqufmicos, em geral, sao sistemas fechados que exigem todos os
seus componentes criados instamanearnente. Nao ha espa<;o na biologia para acasos e muito menos cegos. No livro de Michelson Borges
(Por Que Creio), o autor da importante entrevista.
,...., :\On~:cm

•

A Origem
Superior das

£species - Roberto C. de
.,u, bplci<•
Azevedo - Editora Universitaria Adventista- UNASP C2 (A 4a edi<;ao atualizada
e revisada acaba de ser lanc;:ada) .
Esse livre extremamente didatico e o objetivo e a comparac;:ao,
ponte por ponte, precisa e direta
entre criac;:ao e evolu<;ao com base
nas evidencias cientfficas atuais.
Foi preparado urn cartaz de parede (pela CPB), a partir do texto
do livro, com o Lftulo: Sfntese Com-

..., .... _?enor

-
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0 livro apresema a opiniao de
onze pesquisadores criacionistas
brasileiros sobre ciencia e religiao
e uma entrevista especial com o
Dr. Michael J. Behe
Da uma visao nipida e compacta desses espedalistas.
Euolu~ao

- Um Li11ro
Texto Crft ico
- Junker e
Scherer, da
Sociedade
Criacionista
Brasileira.
Esse livre,
profusamente ilustrado
em cores, foi traduzido do alemao,
e e bastante abrangente.
Com 328 paginas, pode ser
considerado urn excelente livre de
referenda nesse grande debate entre criacionismo e evolucionismo.

Genoma Passado, Presente e Futuro
- Roberto C.
de Azevedo Editora Llni versitaria Adventista

pamda Entre Origem Superior (Cria cionismo) e Et,olucionismo.
Outros livros criacion istas
recentes :

Uma Breve
Hist.Oria da Terra - Nahor N.
Souza Jr. Sociedade Criacionista Brasileira
(2 a
edic;:ao ),
os
apresenta
eventos geol6gicos da Ten·a de
forma comparada- A partir do livre
foi feito urn cartaz. - Uma Bret'e llisL6ria da Ten·a, que IIIIIII!III..IIJIIIII•
facilita a comparac;:ao entre as
duas ideias.
Por Que Creio
-Michelson
Borges - Casa
Publicadora
Brasileira.
Revlsto do Ancloo, jnu-mar 2005

rg~~~~~ UNASP -

C2
( 1 a edi(aO ).
Urn livro com dados importantes, informac;:oes interessantes
e com levantamento de problemas desafiadores.
0 genoma humano e dos
animais, esta presente na mfdia,
e apresentado nesse livre. Discute a questao da origem do genoma e sua conexao com os
elos evolucionarios e o ancestral comum.
Chama a aten<;ao para a possfvel analise de DNA f6ssil e
discute o misterio dos f6sseis
gigantes.
Precisamos pois esta r bern
preparados. Criacionismo esta na
ordem do dia. E uma grande
oportunidade para destacar as
verdades bfblicas! 0
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DE MULHER PARA MULHER

i
Mirian Montanari
Griidtner

0 Melhor PRESENTE
para os filhos

Escrra'c tie Curilibta,
l'llrtallli

nivcrsarios e outras datas
festivas tern, ~m geral, urn
significado muito especial
para as crian<;as, pois elas tem
ceneza de que algum presente
esta a caminho.
lsso me faz lembrar de uma
carta que meu pai escreveu,
quando eu tinha dezoito anos e
estudava num internato. Eram
muitas as cartas que recebia de
casa, e guardo-as todas com carinho. Essa carta, porem, me marcou bastante. Nela, meu pai esaevia dizendo da magoa que
senti a por nao ter podido dar aos
filhos melhores brinquedos, roupas, cal(ados e outros presemes
mais caros.
De fa to, sendo uma familia
consideravelmente grande para
os padroes modernos - somos
cinco ftlhos - e com os recursos
finan ceiros limitados, f'icava diffcil para meus pais dar aos ftlhos
tudo aquilo que gostariam. Ao
ler a carta, lembrei-me de algumas vezes em que realmente tinha desejado possuir mais roupas e alguns daqueles brinquedos bonitos e caros das vitrinas.
Tambem me lembrei de ter sentido cena revolta por nao poder
ter tido tudo que desejava.
Embora esses sonhos de infancia e adolescencia nao tivessem sido realizados, a leitura da
carla me fez refletir sobre urn presente muito melhor que eu Linha
recebido do que os tais "melhores calc;ados, roupas e brinquedos
caros": uma educac;ao vinda de

A
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pais que real mente haviam se comprometido com essa tarefa,
realizada com ora(6es
diarias em nosso favor,
com varadas e chineladas, com colo e brincadeiras de pega-pega ao
redor da casa e com
conselhos e regras que
varias vezes havia detestado. Muitas abordagens ( e hoje eu compreendo bern) foram
tarefas diffceis, seguidas de lagrimas causadas pela nossa incompreensao ...
Respondi, entao, a
carta de meu pai: "Pai,
nao e justo 0 senhor se
sentir rulpado por nao
nos haver dado melhores presentes. Voces nao
foram perfeitos, mas, a
despeito das falhas, voces conseguiram nos
dar o maior e melhor
presente de todos. E isso eo que impona!"
lloje, como mae, posso sentir de perto quantas lutas os pais enfren tam quando se emregari1 ao ato de
educar. Dar presentes caros aos f11hos nao requer mais
do que ter boas condi(6es ftnanceiras, porem, dar
educa(ao de verdade, exige algo bem mais diffcil: um
comprometim en to de corpo e a lma.
lsso pode significar para as maes colocar em segundo plano un1a carreira proftssional promissora, pois as
prioridades precisam ser reestruturadas quando se tern
fi lhos, sejam eles pequenos ou nao. Pode signifkar
tambem um confronto com os pr6prios defeitos e limita(oes. Quantas vezes nos pegamos cobrando dos rllhos que sejam perfcitos naquilo que n6s mesmos ainda nao conseguimos ser, ou que simplesmente nao fizemos questao de dar o exemplo ...
Segundo a cxperiente educadora Ellen White,
•precisamos tor.nar a educac;ao de nossos filhos uma
preocupa<;ao, pois sua salvac;ao depende em grande
parte da educa<;ao que lhes e dada na infancia". Antes porem, "devemos educar e disciplinar a n6s mesmos. En tao, como mestres do lar poderemos ensinar
a nossos filhos, preparando-os para a heranc;a imortal". - Oriellln~tio r/(1 Crian~a, pag. 27.
Educar e discipli nar a n6s mesmos antes de educar
os filhos e urn grande desafio. Podemos ate estar alta-

mente qualificados para dirigir neg6cios e rer grande
inOuencia na sociedade e, no entanto, m1o termos
qualquer noc;ao do que seja educar um ftlho. Nessa tarefa, para se alcanc;ar exito, e necessaria que n6s, pais,
deserwolvamos uma mente equilibrada e um carater
que reOita apenas o que e verdadeiro, bom e belo atributos que podemos conseguir "pela orac;ao, estudo
da 13fblia e sincero zelo .... Esta aberta a fonte da sabedoria, da qual podem extrair todo o conhecimento necessaria nesse sentido".- Ibidem , pag. 64.
Fiquei ernocionada e ao mesmo tempo senti um
grande peso de responsabilidade, quando olhava alguns trabalhos que n1inha ftlha de oito anos havia trazido da escola. A professora havia pedido aos alunos
que descrevessem como senti am o am or de Deus. Emao
li as seguintes palavras:

"[u silllo o amor de Deus em minlw 11idn pelo carinho
de minlw mtie. Porque eltl me ensina cat/a 11ez mais sobre
o timor de Jesus e fa/a que Jesus me ama e que Deus me
llltllldou pam a barriga da mamiie e pediu pam ela cuidar de mim e jazer que eu sima o c1mor de Deus."
Crac;as a Deus porque ternos uma base segura na
qual podemos nos apoiar ao realizar uma tarefa tao
desaftadora como a de preparar nossos ftlhos para a
vida eterna. E este e o presente que mais desejo dar as
minhas ftlhas. 0
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PREPARA~AO
• Dezembro - 2004 e Janeiro - 2005
• Realizar planejamento.
• Mobilizar duplas, pequenos
grupos, pregadores voluntarios e
grupos de ora~ao intercess6ria.
• Treinar os membros.
• Fazer ora~ao intercessoria.
• Buscar interessados.

SEMEADURA
·Janeiro a ma.r~o.
• Estudos bfblicos nos lares.
• Evangelismo nos pequenos grupos.
• Evangelismo por pregadores
vohmtarios e pastores.
• Classes biblicas nas igrejas e escolas a.dventista.s.
• Entrega de literaruras.

COLHEITA
• 20 a 27 de MarfO.
• Semana Santa nas igrejas e saloes.
• Todos envolvidos- jovens, juvenis,
mulheres, lideres e pastores.
• Batismos de colheita e novas
decisoes por Cristo.
• Atender novas interessados.
• Continuar colheita ate junho.

CONSERVA~AO
· Abril a junho.
• Pequenos grupos.
• Classes pos-batismais.
• Treinamento e discipulado.
• Apoio dos Ministerios da Mulher.

EM SINTONIA

Quebrando o Silincio
Na igreja de Vista Alegre, em
Curitiba-PR, o pastor local com suas
lideranc;as institu{ram o Ministeno de
Relac;Oe5 com a Comunidade. As lideres
deste Ministerio na igreja tambem tern
responsabilidades junto A comunidade
do bairro especialmente Ligadas a
Prefeitura a ao Conselho Tutelar. &tas • ...;!!!!!~~~
mulheres tiveram a ideia de unir este
projeto ao programa de Prevenc;ao ao Abuso.
Foi realizado wn treinamento, com direito a
certificado e materiais, com o objetivo de proteger a
familia do abuso e viol€!ncia, orientando as pessoas
ligadas a direc;ao, coordenac;ao, orientac;ao, monitores e
serventes de escolas e creches da comunidade de Vista
Alegre a Jevarem estas informac;Oe5 As escolas e aos
pais dos alunos.
95% dos participantes nao eram adventistas e
ficaram impressionados com as palestras apresentadas
pela professora Tomoka Seo, pela relac;Oe5 publicas
Pais, pel a assistente social Arlete Kubota,
lvete

pelo Dr. Marcus 5ergio Cubas, que e
uma autoridade em vigil&ncia sanitaria,
pela conselheira tutelar Elisa, e pelos
psic6logos da area familiar Jo~ Augusto
e Saleti Gatti.
No distrito de Maria Antonieta, em
Curitiba, foi realizada urna prograrnac;ao
especial, no dia 28 de agosto, Contra o
Abuso e a Violencia.
Em urn dos saloos esteve a Sra. Tania Mara Abrao
Guerreiro, que e segunda sargento da Policia, com 22
anos de carreira, e coordenadora do Movimento da
Crianc;a Desaparecida. Eta fez uma palestra sobre casos
de violencia resolvidos e denuncia de infratores.
Em outro salao a tenente Ivane lend<, que e
coordenadora do Programa Educacional de Resist~ncia
as Drogas e a Violencia, palestrou para jovens e crianc;as
orientando-os a como reconhecer e evitar urn seqoestro,
aJem de evitar o uso de drogas.
0 pastor distrital e a diretora do MM locais contaram
com o apoio do Clube de Desbravadores que, com 200
participantes, fizeram uma passeata junto com os
membros da igreja, convidando a comunidade para o
evento. Mais de 400 pessoas compareceram.

EDITORIAL
Urn dos presidentes dos
Estados Unidos fez a seguinte
dec/ara9iio:
"0 melhor lider e aquele
com bom senso suficiente para
encontrar pessoas competentes,
que fafam o que ele deseja e
que saiba se canter para nao se
interpor enquanto elas fazem o
que tem que ser feito. "

Gostei desta afirrna<;ao e,
por esse motivo, fico muito
tranqilila. Tenho amigas ,muito
ca pazes que me ajudam a
levar adiante todo o trabaJho
que desejarnos realizar no
departamento dos Ministerios
da Mulher.
Meu desejo e de sempre
agradecer a Deus pelo trabalho
de cada uma de voces, quer
seja como diretora de uniao,
associac;ao ou missao e de
maneira muito especial a
voce, diretora dos Ministerios
da Mulher, que se dedica
vol~ntariarnen te em sua igreja
e faz corn que o pastor, os
anciaos, os lideres, enfirn, todos
os membros, sintam-se felizes
ao verern que a missao que
Jesus nos deu de "pregar este
evangelho a toda ra<;a, tribo e
na<;ao" esta sendo cumprida.
Queremos que Ele vol te
logo e, por este motivo, estamos
nos dedicando a prega<;ao da
Sua mensagem de arnor.
Que Deus esteja sempre
com cada uma de voces,
ben<;aos
sern
derrarnando
med:ida.
Com carinho,
Evelyn Nagel
Ministerios da Mulher

DSA

PROGRAMA
VIDA & SAUD
Apresentado pela TV ADSATNovo Tempo, todo os Domingos,
terGas e quintas-feiras as 8h e·
as 13h, logo ap6s 0 prograrna
"Encontro com a Vida". E urn
prograrna de entrevistas, com
especialistas em diversas areas
de saude, fornecendo conselhos
necessaries para que possarnos ter
Vida & Saude.
Assista e divulgue. Voce sera
beneficiado, com ce:rteza!

Pensamentos

"0 valor espiritual e urn grande desafio, e uma tarefa para toda a vida de
urna mulher crista, que deseja ter urn relacionamento pessoal com Deus. Vou
crescendo de etapa em etapa, consciente de que Deus opera em mirn e por
mim. Sou uma mulher especial para meu Salvador, portanto, devo crescer
espiritualmente, a cada dia, em todas as areas de minha vida: no trabalho, no
meu lar, na igreja e na comunidade." - Raquel de Gue"ero, MES, UE
"Quando a gente pensa que sabe todas as respostas, vern a vida e mud a todas
as perguntas." -Au tor desconhecido

Datas Para Lembrar e Planejar
15 de Novembro - Prazo final para entrega na DSA do

relat6rio de Atividades dos MM, referente ao 3°. trimestre
de2004.
27 de Novembro - Dia de A~ao de Gra<;as
Artigo para Medita~ao da Mulher - recebemos todos os
dias. Partidpe.

ltinerario - Evelyn Nagel
06-1 3 de Outubro - Uniao Chilena
15-17 de Outubro - Uniao Central
19/10 a 04/11 - Reunioes Administrativas na Sede da DSA
07-11 de Novembro - Uniao Equatoriana

"Cada mulher pode
GANHAR UMA ESTRELA"
MM partic ipa ndo do Evangellsmo M undlal 2 0 04

Voce tambem procurou ganhar urna estrela em sua
coroa neste ano?
A (mica coisa que voce precisa fazer e colocar urn
pouco de seu tempo para estudar a Biblia com
alguem que ainda nao entregou sua vida a Jesus.
Materiais disponiveis?
* Bfblia Feminina
* Estudo Blblico - A Bfblia Ensina para Mulheres
* CD Rom de Estudos Bfblicos

CD de Hinos dos MM
Este CD foi preparado para preencher
uma lacuna nos materiais dos MM. Voce
ja adquiriu o seu? 0 titulo e "Queremos
Ve r Jesus" e podera ser adquirido atraves
do SELS de sua cidade, na CPB ou na
associac;ao/ missao. Utilize-o nas reunioes
dos MM, para cantar com sua igreja, cantar em
sua casa e tambem para dar de presente. Sao dais
CDs que, alem de 12 musicas cantadas, voce tera
tambem a apresentac;ao em multimfdia, playback,
partituras e outras informac;oes.
Estamos nos preparando para lan<;a-lo tambem
emDVD.

Dois Exemplos
E maravilhoso ver como nossas
irmas encontram mil maneiras para
fazer urn trabalho para Deus.
No distrito pastoral de Pastas
Bons, sui do Maranhao, cidade
bastante precana, mora a professora
Concita. Ela e mais 6 m ulheres da
igreja reuniram-se para desenvolver
urn projeto de dar aulas de religiao
gratuitamente nas escolas do
munidpio.
Fi.zeram todos os acertos com as
autoridades locais e agora elas se
altemam para atender as escolas
onde dao aulas de Ensino Religioso.
sao aulas de 45 minutos e, cada uma
delas da aula para duas turmas, de
15 em 15 dias.
A professora Concita disse que
0 que ela mais gosta e de dar aula
e agora pode fazer esse trabalho
comunitario, com licenc;a da
prefeitura, e ocupar o tempo do
Ensino Religioso apresentando e
_ensinando as crianc;as a conhecerem
as verdades biblicas. Parabens, irmas,
continuem dedicadas pois cremos
que certamente poderao ouvir dos
labios de Jesus: "Vinde benditos de
Meu Pai e possui por h eranc;a o reino
que vos tenho preparado".

Programa Escola de Pais e
sucesso em nova Friburgo
Os MM e a ADRA dirigem, em
Nova Friburgo-RJ, o Programa
Escola de Pais - Servi<;o de
Orientac;ao a Familia.
Segundo a coordenadora geral
do projeto, Sra. Miriam Esp6sito,
o programa consiste na realiza<;ao
de urn encontro semanal, com
durac;ao de duas horas, no CIEP
Glauber Rocha. Tambem esta
Iigado a Escola de Pais o projeto
"Quebrando o Silencio".
As aulas sao mjnjstradas por
tecrucos da equipe interdisciplinar
que sao acompanhados pela
Coordenadoria
Regional
de

Ensino da Regiao Serrana, pela
Equipe Tecnica do )ufzo da
1a Vara de Familia, Infancia e
Juventude de Nova Friburgo-RJ
e pela Escola da Magistratura do
Tribunal de Justi<;a do Estado do
Rio de Janeiro.
0 Programa Escola de Pais
foi oficializado pela Secretaria
de Estado de Educac;ao (Rio de
Janeiro), sob a resoluc;ao nU.mero
2279. 0 Juiz de Direito de Nova
Friburgo esta solicitando que o
projeto seja ampliado para outras
unidades de ensino publico da
cidade.

Ajnda no norte do Brasil, a i.rma
Josefa, esposa de urn pastor distrital,
percebeu que as mulheres do seu
distrito sao excelentes bordadeiras e
precisavam somente de alguem que
as incentivasse e fizesse urn projeto.
Assim, animadas pela irma Josefa,
juntaram fundos e conseguiram
comprar
urn
terreno
onde
pretendem construir uma igreja com
a venda dos trabalhos bordados.
Que dedicac;ao e desprendimento!
sao exemplos que devemos seguir.

Noticias
UNIAO AUSTRAL
0 alvo desta wuao e realizar Escola
e Evangelismo em cada associa~ao/
lissao. Esta programa<;ao ja foi realizada
a AAN, MP, MAS. Todas as mulheres
ue participaram sairam ani.madas e
>rtalecidas.

UNIAO BOLIVIANA

Missao Boliviana Ocidental
lsa percebeu que estava perdendo a visao.
>s exames detectaram urn cancer. Ap6s
ansm.iti.r a noticia a seus filhos Elsa foi ao
rupo de o~o do MM que freqilentava
m sua igreja. Ela contou o que estava se
assando e todas oraram fervorosamente.
<p6s a ora<;ao ela senti u-se tranqilila, com
az no corac;ao.
Sua familia queria leva-Ja para os
stados Unidos, mas ela decidiu fazer a
trurgia em La Paz, onde morava. Antes da
irurgia novas exames foram realizados, e
ara surpresa os medicos perceberam que
la nao tinha ma.is nada, estava curada!
Elsa louva a Deus por te-la curado.
ste e urn testemunho do poder da orac;ao
ltercess6ria

Tambem em La Paz - Elena,
ilian e Lorenza sonhavam em ter urn

Centro Evangelfstico para Mulheres.
Apoiadas pelo MM de sua igreja,
com~aram a realizar este sonho.
Lorenza transformou a sala de sua
casa em um pequeno audit6rio porem,
ninguem compareceu. Foi en tao que os
filhos de Lorenza tiveram uma ideia:
"Se nao podemos trazer as pessoas
aqui para dentro, por que nao saimos
para busca-las?".
No dia seguinte arrurnaram os
equipamentos na rua para passar
urn filme. As pessoas come<;aram a
se aproxi.mar e logo muitos estavam
assistindo. Fizeram assim por 3 dias
e como o frio com~ou a i.ncomodar
voltaram a fazer as reunioes dentro
de casa. Urn born grupo de pessoas
come<;ou a freqilentar as reunioes
e, gra<;as a este trabalho, as tres
amigas ja puderam ver 10 de scus
vizinhos batizados. E o Minis terio do
Evangelismo caminhando na Uniao
Boliviana.

UNIAO NORTE-BRASILEIRA
Assoc~ Central Amazonas

Neste campo, com sede em Manaus,
existem 43 distritos pastorais, sendo
que alguns deles estao Jocalizados
em plena selva a mazOnica. Apesar
das dificuldades, dezenas de Hderes
tem comparecido aos encontros
ampliando
seus
conhecimentos,
buscando o poder do Espirito Santo
atraves de muita ora<;ao. Nos dias 18
e 19 de junho, 520 mulheres, lideradas
pela diretora do MM, Socorro
Pimenta, foram agraciadas com o
Curso de Lideranc;a ministrado na
cidade de Manaus. Os pa lestrantes
foram: Creunete Cardoso, da UNB,
Dr. Daniel de Farias e a Ora. Sara de
Farias , do HAM, Carlos Guedclha,
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do l AM e Chantal Gomes. No di.a
20 de junho, na cidade de Boa VistaRoraima, mais de 280 mulheres foram
capacitadas para servirem a Obra do
Senhor.
Missao Maranhense - Toda
noite, na hora de come;ar as conferencias,
o dono de urn bar proximo ligava
o som bern alto para atrapalhar as
reunioes. Quatro mulheres da igreja
de Timbuba, distrito de Ribamar,
resolveram orar por este assunto
e convidaram o dono do bar para
assistir as reunioes. Ele comec;ou a
vir e s6 abria o bar ap6s os cultos.
Agora, ele ja nao abre mai.s o bar e,
juntamente com sua familia, desceu
as aguas batismais.

UNIAO SUL-BRASILEIRA
Catarinense

Associa~ao

As mulheres, em Santa Catarina,
estao envolvidas em varias frentes
de trabalho, dentre elas esta o
evangelismo de duplas missionarias.
Ao todo ja sao 1106 duplas. No total
estao sendo dados 1104 estudos
biblicos e 800 mulJ1eres sao Jideres de
pequenos grupos em todo o estado de
Santa Catarina.

Associa~ao
Norte-Paranaense - Aconteceu, no dia 1°.

de agosto, o ll Cha Entre Amigas
organizado pelo MM da Igreja de
Vila Brasil, em Londrina. 0 tema
do encontro foi "Um Corac;ao que
Cre na Arnizade", e as participantes
foram motivadas a levar uma amiga
ou vizinha para que conhecessem a
igreja adventista. Aproximadamente
104 pessoas participaram do evento.
0 pastor distri tal, Delmar Fonseca
fa lou sobre o papel da mulher no
mundo e s ua influencia na sociedade e
na igreja. Segundo a diretora do MM,
Wania Caldeira, "cerca de 50 estudos
biblicos foram iniciados e no dia 5 de
dezembro faremos a formatura destas
alLtnas".

