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uando somos no meados para determinada func;ao na igreja local, importante termos a consciencia de que o chamado para esse servic;o vern de Deus. 0 membra de igreja que tiver essa convicc;ao, tera
Lambem razoes corretas para realizar urn servic;o mais dedicado e melhor ao Senhor. 0
fa to de termos h oje, na Divisao Sui-Americana, milhares de obreiros voluntaries envolvidos e comprometidos com a Obra doSenho r faz com que a igreja o-esc;a a cada dia.
Em m eio ao grande exercito de obreiros
que h a em to das as frentes, po deria alguem
estar realizando o trabalho d o Senhor por
motives incorretos? Co nsiderem os algumas
razoes equivocadas que podem causar prejufzos pessoais e danos espirituais a igreja:
I. Sentimento de culpa - Deus nao deseja·
que o sentimento de culpa seja urn fator de
motiva<;ao na vida do cristao. 0 que pred samos e da conviCI;ao do chamado e do
senso de que para Deus somos impo rtantes. 0 sentimento de cu lpa, nesse caso,
pode afastar-nos d e Deus e dos mo tivos
corretos para a realiza<;ao do Seu servic;o.
2. f>ressao- Deus nao pressiona ninguem
a realizar o trab alho d e Sua igreja. Pressoes
psicol6gicas o u aquelas que vern por parte
dos membros, pastores e dem ais lfderes nao
produzem a alegria que Deus espera vernaqueles que trabalham para Ele.
3. Agradar pesso£15 - 1:-.mbora nao seja errado fazermos algo para Deus, esperand o
que as pessoas se sintam felizes pelo que
realizamos, podemos ser tentados a querer
agradar mais as pessoas do que a l: le quando panicipamos de alguma atividad e na
igreja. 0 ap6stolo Paulo exemplificou essa
preocupac;ao aos cristaos da Galacia, falan d o de sua p ropria experiencia: "Porventura,
procuro eu, agora, o favor dos homens ou
d e Deus? Ou p rocuro agradar a homens? Se
agradasse ainda a ho mens, nao seria servo
de Cristo" (Galatas l : LO). Seguramente, fazer o trabalho d a igreja co m vistas a agradar aos outros pode ser perigoso.
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4. Orgulho - 0 ego controlado pode ser
urn instrumento de benc;ao nas m aos de
Deus e boa motivac;:ao para o trabalho. Entretanto, a fa lta d e contro le do ego pode
trazer prejufzos espirituais para a pessoa,
para a igre ja e para o relacionamento com
os demais membros. Qualquer atividade
na igreja que o ferec;:a poder, status o u prestfgio pod e faci lmente produzir urn sentimente pecaminoso de grandeza. Procure
encontrar alegria na simplicidade do puro
espfrito de dedicac;ao e servic;:o.
5. Alcam;ar a salva¢o - Nao ha nada,
nada que voce possa fazer para comprar a
salvac;ao. Ela e de grac;:a e nao se conquista
pelas obras. Eurn dom de Deus. Exatamente para que ninguem se glo rie (Efes. 2:8-10).
Po r outre lado, existem cenas motivac;:oes
cristas que cada obreiro envolvido no trabalho deveria possu ir. Entre elas: a consciencia
da redenc;:ao efetuada por Deus, a convicc;:ao
do chamado, a compreensao dos p rop6si tos
que Ele tern para a sua vid a, e o desejo de
glo rificar o Seu no me sao, seguramente, boas
razoes para se cultivar no corac;:ao.
No livro Servic;o Crisuio, pag. 242, l ~ll en
White apresenta algumas caraaerfsticas importantes que deveriam ser conside1ad<is
quanta a no meac;ao de uma pessoa parau~ r
tas responsabi lidades na igreja: "Ao se terem
d e confiar responsabilidades a um indivi-·
duo, nao se indague se ele e eloqi.iente ou
rico, mas se e honesto, fi el e operoso; po is
sejam quais forem suas realiza<;:6es, sem t:stas qualidades ele se acha inteiramente inabilitado para qualquer cargo de contlatl<,a."
Trabalha r pela igreja e um grande privilegio. Desenvolver as atividc1des a n6~ d e
signadas, com uma correta mo tivac,ao, e
melhor aind a. "Portanto, meus amados irmaos, sede firmes, inabalaveis e sempre
abundantes na obra do Senhor, sabendo
que, no Senhor, 0 VOSS() lrabalho nao e
vao" (I Cor. 15:58 ). Esse fo i o conselho do
ap6stolo Paulo aos cristaos d e Corinto e
tambem a n6s. Pense nisso! O

Revisto do Anciao, abr-jwr 2005

EDITORIAL "
T ~. ~ U 1

Lideran~a
Paulo Pinheiro

com

zelo

C

risto tratava as pessoas e a pnitica religiosa com muito cuidado.
Ele tratava as crianc;as com distinc;ao: "Deixai vir a Mim os pequeninos,
nao os embaraceis" (Mar. 10:14 ). Os transgressores arrependidos, com tolerancia: "Nem Eu tampouco te condeno; vai e nao peques mais" (Joao 8:11 ).
Ele tratava os ansiosos com palavras de otimismo: "Nao vos inquieteis
como dia de amanha" (Mat. 6:34 ). A vida era tratada por Ele com priori dade: "E lfcito, nos sabados, fazer o bern" (Mat. 12:12). Com afeic;ao, tratava
os doentes: "E, naquela mesma hora, o servo foi curado" (Mat. 8: 13).
Ele tratava o sabado com reverencia: "Entrou num sabado, na sinagoga, segundo o Seu costume" (Luc.4:16). E com seriedade, as obrigac;oes para com a
igreja e para com o Estado: "Dai, pois, a cesar o que e de cesare a Deus o que e
de Deus" (Mat 22:21). Ele tratava a prega¢o do evangelho como a missao da
igreja: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura" (Mar. 16:15).
Ele tratava os padficadores como Seus herdeiros: "Bem-aventurados os
pacificadores, porque serao chamados filhos de Deus" (Mat. 5:9). Os perseguidos por causa do evangelho, com aprec;o: "Bem-aventurados sois quando, por Minha causa, vos injuriarem, e vos per~eguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra v6s" {Mat. 5:11 ). E os impertinentes, com concessao:
"Se alguem te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas" {Mat. 5:41).
Ele tratava a religiao com profundidade: "Arnanis, pois, o Senhor, teu
Deus, de todo o teu corac;ao" (Mar. 12:30). Os cristaos de outros movimentos, co m respeito: "Porque ninguem ha que fac;a milagre em Meu nome e,
logo a seguir, possa falar mal de Mim" (Mar. 9:39). Os inconvenientes, com
cautela: "Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarc;ados em ovelhas, mas por dentro sao lobos roubadores" (Mat. 7:15).
Muito temos que aprender com o modo de Cristo Se relacionar com as
mais diversas situac;oes. Se olharmos para nosso Modelo todos os dias, atraves da leitura da Bfblia e da orac;ao, seremos melhores lfderes. 0

"Aquele que diz que permanece
nEle, esse deve tambem andar
assim como Ele andou. "
I ]oiio 2:6
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Juvenil lidera pequeno grupo
xperiencia da conversao de Andressa Duarte Barragana,
uma juvenil de apenas 11 anos de idade, eo trabalho misiom\rio que ela vern realizando atraves de urn pequeno
grupo, tern sido algo inspirador para todos aqueles que a conhecem na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sui.
0 Pastor Jo nas Arrais a entrevistou enquanto fazia uma semana de colheita em sua cidade. Ficou maravilhado com sua
panicipac;ao e dedicac;ao em convidar os amigos para a semana de colhei ta, como resultado do trabalho do pequeno grupo que realiza uma vez por semana em casa.
Depois de o uvir tres missionaries leigos fala rem do
evangel ho e d o amor de Deus na casa de sua avo, ela fo i batizada no Batismo da Primavera de 2003. "Quando desci as
aguas, o Espfrito Santo comec;ou a fazer outra obra em
mim, senti que podia fazer ma is pclo meu proximo", declaro u Andressa, que decidiu orga nizar um pequeno grupo em
casa. Comec;o u com cinco amiguinhQs e, hoj e, conta com
mais de 27 crianc;as e juvenis.
0 Pastor Adalmiro Andrade, d istrital de Pelotas, cementa que
"apesar dos 11 anos e do batismo precoce para nossos padroes,
Deus tern usado Andressa de maneira poderosa, na igreja e fora
da igreja. Ela tern sido exemplo e inspirac;ao devido ao modo
como se dedica e testemunha aos outros a respeito da sua fe".

A:

Anciao : Como voce se tornou

adventista?
And ressa: Eu gostava de visitar as diferentes igrejas de meus
amigos e parentes, ate o dia em
que alguem me convidou para ir
a Igreja Adventista. Gostei muito dela porque ninguem gritava,
nem ficava expulsando dem6nios; e o Iugar era muito tranquilo em relac;ao aos outros. Entao decidi estudar a Bfblia com
o irmao Valdemar que gostava
de dirigir pequenos grupos.
Anciao: Foi dali que desperwu

o desejo de fazer um pequeno grupo para juvenis?
Andressa: Sim. Eu senti que

Deus estava me chamando para
realizar um trabalho igual com
meus amigos da escola e vizinhos. Quando vi o irmao Valdemar Queved o dirigindo urn pequeno grupo, senti que podia
fazer o mesmo.
Anciao: Onde voce rerlne to-

das essas pessoas?
Andressa: Na pequena sala
da minha casa. Meu pai ainda
nao e adventista, mas ja esta falando em construir uma sa la
maior para eu poder acomodar
todas as crianc;as. Ele me apoia
nesse sentido.
Anciao: Como sua miie conhe-

ceu a mensagem?
Re vista do Anclao, "'".'"" 2005

Andressa: Fui a primeira
pessoa em casa a ser oatizada.
Depois minha m ae viu o trabalho que eu estava fazendo todos
OS sabados a tarde em casa, e se
interessou em fazer o estudo da
Bfblia no meu pequeno grupo.
Ela foi batizada tres meses mais
tarde.
An ciiio: Mais alguem se ba-

tizou como resultado do seu pequeno grupo?
Andressa: Minhas melhores
amigas: Jessica, Natalia e Pamela,
mas eu tenho muito mais gente
interessada estudando a Bfblia.
Anch\o: Como funciona o seu

pequeno gn1po?
5

Andressa: Meus amigos chegam felizes e cantamos varios
hinos como parte do momento
do louvor. Cantamos muito
porque cada urn quer cantar a
sua musica preferida. Depois temos o momento dos pedidos de orac;ao e agradecimentos. Demoramos um
pouco nessa parte tambem
porque todos querem fazer
seus pedidos. Apresentam o
nome de muitas pessoas pelas
quais oramos. Tenho ensinado
a eles a decorarem a ora<;ao do
Pai Nosso e quem decora ganha
um brinde. Depois eu conto
uma hist6ria em forma de estudo bfblico. Por exemplo, quando vou falar da orac;ao eu conto
a hist6ria de Samuel. Para terminar, eu fa<;o perguntas e
quem responde certo eu dou
urn brinde. Entao fazemos a
orac;ao final.

6

Anciao: QuanLO tempo demora essa reuniiio?
Andressa: Quase duas horas.
Mas ninguem tern pressa de ir
em bora. Todos gostam e eles ate
ficariam mais se fosse preciso.

"Ninguem tern pressa de
ir embora"
Anchio: Onde voce consegue
material para fazer o tmballw?
Andressa: Adquiro os briodes com dinheiro que economize. Urn irmao da igreja me deu
um aparelho de som para cantar. A Associac;ao me deu as Hist6rias Bfblicas Ilustradas, que eu
uso para falar da Bfblia. A minha igreja me ajuda com outros
materiais e me envia para participar de encontros para pregadores juvenis.
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Anciao: Qual eo seu sonho no

momenco?
Andressa: Estudar na Escola
Adventista. Na escola em que estudo a professora viu meu comportamento e perguntou qual era
m inha religiao. Exp liquei
que era adventista e que tinha urn pequeno grupo na
minha casa onde a gente
canta, ora e estuda a Bfblia
com os amigos. ·Resultado, o
colegio me autorizou a fazer urn
pequeno grupo com os alunos
da primeira ate a terceira sene do
ensino fundamental, todas as segundas-feiras a tarde.
Anciao: 0 que voce tern apren-

dido com wdo isso?
Andressa: Que enquanto estou ensinando, estou aprendendo mais da Palavra de Deus.
Cada dia sinto mais alegria e
fico realizada ao ver meus amigos conhecendo a Jesus. 0

DEVOCIONAL

Ellen White

DE PODER
0 tempo que o lider passa com Deus tern influencia na
igreja que ele dirige

C

oisa a lguma e mais necessaria na Obra do que os resultados pnitlcos da comunhao
com Deus. Devemos mostrar por
nossa vida diaria que temos paz e
descanso em Deus. Sua paz no
corac;:ao ira refletir-se no semblante. Dani a voz urn poder persuasivo. A comunhao com Deus
comunicara eleva<;ao moral ao
caniter e a todo procedimento.
Os homens observarao, como no
caso dos primeiros discfpulos,
que estivemos com Jesus. lsso comunican1 aos trabalhos do
anciao urn poder ainda maior do
que o que provem da influencia
de sua pregac;:ao. Desse poder
nao deve ele permitir que seja
privado. A comu nhao com Deus
mediante a ora<;ao e o estudo de
Sua Palavra nao deve ser negligenciada, pois af e que esta a foo te de seu poder. Nenhuma atividade em prol da igreja deve ter
precedencia em rela<;ao a isso.
Temos uma concepc;:ao demasiado pequena de Deus e das realidades eternas. Se os homens andarem com Deus, Ele os escondera na fenda da Rocha. Assim ocultos, poderao eles ver a Deus, tal
como ocorreu com Moises. Com
o poder e a luz que Deus outorga,

eles compreenderao
melhor e realizarao
mais do que alguma
vez haviam imaginado ser passive!.
Maior habilidade,
tato e sabedoria sao
necessarios na apresentac;ao da Palavra e
na a limenta<;ao do
rebanho de Deus do
que muitos supoem.
Uma apresenta<;ao
arida e sem vida da
verdade deprecia a
mais sagrada mensagem co nferida por
Deus aos homens.
Aqueles que ensinam a Palavra precisam viver cada hora em consciente e viva comunhao com
Deus. Os princfpios da verdade,
da justi<;a e da miseri cordia necessitam estar dentro deles. Devern abeberar-se da Fonte de
toda sa bedoria moral e poder
intelectual. Seu cora<;ao necessita estar vivo sob as profundas
impressoes do Espfrito de Deus.
A foote de todo poder e ilimitada; se os irrnaos, em sua grande
necessidade, procurarem que o
Espfrito Santo trabalhe em sua
Revlsto do Anclao. 1rbr-jun
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propria alma, se entrarem em redusao com Deus, assegurem-se
de que nao comparecedio diante
do povo com a alma arida e sem
animo . Ao o rarem mais e contemplarem a Jesus, voces deixarao
de exaltar o eu . Se, pacientemente, exercitarem a fe, confiando
implicitamente em Deus, reconhecerao a voz de Jesus dizendo:
"Subi para aqui" (Apoc. 11:12).0
(Exrrafdo de ·lestemunhos Para a lgreja, 1'0/. 6,
pdgs. 47 e 48.)
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DOUTRI NA BI BLICA

,

0 ESPIRITO SANTO
EA
Angel Manuel
Rodriguez
f>lretor do lnstituro
Biblico de Prsqu~
dn AssocillftlO Gem/

DIVINDADE

Algumas pessoas dizem que o Espirito Santo nao e nem
pessoa nem membro da Divindade. lsso e verdade?

lguns adventistas descobriram
que prati ca mente todos os
nossos pioneiros eram antitrinitarianos e tern condufdo que
a igreja hoje deveria rejeitar a doutrina da Trindade. A verdade e que
o Senhor guiou o movimento adventista para maior compreensao
bfblica de Deus. l loje, fundamentados na Bfblia, afirmamos a verdade de urn Deus na pluralidade
de Pessoas. Menciono aqui alguns
dos fundamentos bfblicos:
1. 0 Espfrito como Poder. A opi-

A
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niao de que o Espfrito nao e uma
pessoa e parcialmente baseada
no fato de que freqi.ientemente
Ele e descrito como urn poder
vindo de Deus, sendo derramado
sobre pessoas, e capacitando-as a
realizar certas tarefas (exemplos:
Juf. 3: 10; Atos 2:4 ). AJem disso, a
palavra grega para "espfrito"
(pneuma) e neu tra, permitindonos usa-la com minuscula e favorecendo a ideia de que Ele nao e
uma pessoa. Mas isso e urn fen6meno da gramatica grega que neRevista do Anciao, abr-jiW 2005
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cessariamente nao tern qualquer
significado teol6gi co.
2. 0 Espfrito e Jesus. Com a vinda
de Jesus, nossa compreensao da Divindade foi grandemente enriquecida. Porque Jesus era Deus em came
humana (Joao 1: 1; 20:28; Tito
2:13), d istinto do Pai (Mat. 3: 17) e
urn com Ele (Joao 14:10), Seus seguidores come<;aram a perceber que
havia no misterio de Deus a pluralidade de pessoas. 0 misterio aumentou quando Jesus descreveu o
Espfrito nao como coisa mas como

Pessoa, que ocuparia Seu Iugar na
experiencia dos disdpulos: E Eu (Jesus) rogarei ao Pai, e Ele vos dara
outro Consolador... o Espfrito da
verdade" (Joao 14:16 e 17).
Jesus introduziu Seus discfpulos ao misterio de uma Divin-

dade que consistia de tres distintas Pessoas: Jesus, o Pai eo ConsoladorfEspfrito. Nessa passagem particular o Espfrito nao e
descrito como urn poder impessoal, mas como uma pessoa. Jesus Se refere a Ele como "outro
(alios, no grego) Consolador",
alguem que intercede por alguem. Ele e chamado "outro"
porque Jesus e tambem urn consolador (1 Joao 2:1 ). Apenas
uma pessoa pode atuar como
consolador.
Porem, existe algo mais. Se o
Espfrito iria continuar a func;ao
de Jesus como consolador, en tao
Ele tinha que possuir a m esma
natureza que Jesus possufa, ou
seja, ser divino. Jesus disse que
"nenhurn outro (alios) podia fazer a obra que Ele fez (Joao
15:24), mas Ele· esclarece que
existe Alguern que, como Ele,
sera urn novo consolador.
Quando Jesus Se refere ao Espfrito como consolador usando o
pronorne masculino (Ele), Jesus
esta identificando-0 como uma
pessoa: "Ele testemunhani a

Meu respeito" (verso 26,
NVJ). Portanto, o Espfrito
Santo e divino e
pessoa.

3. Os Ap6stolos e
o Esplrilo. Quando
os discfpulos rece-

ros (1 Cor. 12:11), inter-

cede (Rom. 8:26 e 34 ),
prornove alegria (Rom.
14:17) etc. Tudo isso
sao caracterfsticas de
pessoas que nos permitem definitivamente nos
referir ao Espfrito como
pessoa. Ao menciona-Lo
ern conjunc;ao com o Pai
e o Filho, os escritores
bfblicos estavam testemunhando a unidade
das tres Pessoas (IJ Cor.
13:13; I :21 e 22; Rom.
15:30; Efes. 2: 18; I r ed.
1:2; Apoc. I :4 e 5).
Como igreja, simplesmente proclamamos o
ensino bfblico sem tentar expl icar o misterio
da unidade de Deus. 0

beram o Espfrito Santo 0 experirnentararn como urn poder derrarnado sobre eles por Deus (Atos
2:33 ); mas eles tam bern 0 reconheceram como a Pessoa divina
prometida a eles por Jesus.
Na narrativa de Ananias e Sa lira encontramos uma clara visao
da compreensao dos discfpulos
da natureza do Espfrito. Pedro
confrontou o casal culpado, com
seu pecado, ao dizer-lhes: "para
que mentisses ao Espfrito Santo
... nao mentiste aos ho rnens, mas
a Deus" (Atos 5:3 e 4). Temos
aqui duas importantes informac;6es. Primeira, o Espfrito e uma
pessoa porque podemos mentir
somente para pessoas, nao para
coisas. Segundo, Ele e divino,
porque mentir para Ele e equivalente a mentir para Deus.
Por meio do Novo Testamento encontrarnos daras evidencias
de que os ap6stolos acreditavam
que o Espfrito era uma pessoa
em paridade com o Pai eo Filho.
Eles sabiam que o Espfrito Santo
fa Ia (Atos 21:11 ), exerce Sua vontade (Atos 16:6), envia mensageiRevlsto do Anclao. trbr-jun 2005
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PARASER AMI
DO PASTOR
e em urn as igrejas existe a tendencia de "canonizar" pastores,
noulras 0 pastor e alva de muitas crflicas. Ou por causa dos sermoes longos, dos hines que escolhe, ou por ser "liberal" ou ate por
nao haver Iugar para todos estacionarem nas proximidades da igreja.
Qualquer urn reconhece que o
pastor tambem necessita encontrar pessoas que o aceitem como
ele e e demonstrem satisfac;ao ao
se relacionarem com ele. Por outre
lado, muitos de n6s gostariamos
de ser amigos de nosso pastor.
Durante OS ultimos anos desenvolvi uma boa amizade com
meu pastor. Nosso relacionamento se aprofundou desde que nos
conhecemos na igreja e, como resultado, hoje tenho intimidade
maier com ele do que com outras
pessoas. Durante esse tempo,
meio inconscientemente, criei
umas regrinhas que me orientam
nessa amizade com o pastor:
1. Preservar as confidencias Costume nao contar a outras pesseas o que o pastor conversa comigo pessoalm ente. Par que?
Exatamente porque urn amigo
deve ser a primeira de todas as
pessoas com quem podemos nos
abrir livremente. Se o pastor nao
tern ceneza de que iremos guardar as confidencias, nao tera seguranc;a para conversar conosco.
A oponunidade de uma conversa privada com o pastor sabre urn
determinado assunto pode nos revelar mais coisas do que seria possf-

S
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vel numa reuniao. Edaro que essa
i n fonna~o nao pode ser utilizada
em conversas com oulras pessoas.
2. Evitar confrontac;ao publica - Tanto quanto eu saiba, jamais critiquei meu pastor diante
de outras pessoas. 0 born desempenho das responsabilidades do
pastor depende grandemente do
respeito que ele merece de sua
congregac;ao. Tudo que a gente fizer para diminuir esse respeito ira
afetar o sucesso do pastor. De todas as formas, tento evitar discutir com ele em publico.
Ai esta um ponte que tenho
falhado algumas vezes. Numa
reuniao de oficiais de igreja, faz
alguns anos, nosso pastor estava
liderando uma discussao sobre
detenninado plano incompreensfvel e pouco util, e eu disse exatamente isso aplicando uma porc;ao de argumentos.
Ao criticar publicamente meu
pastor - ou pelo menos o plano
dele - quebrei uma regra pessoal.
Por isso, procurei me retratar em
publico e nao pessoalmente. Se eu
nao tivesse interferido, a discussao poderia haver terminado mais
cedo ou terfamos gasto o tempo
em outros itens mais importantes.
Aquele tropec;o renovou meu
prop6sito de discordar em particular, principalmente se eu achar
que e o meu pastor quem esta na
trilha errada. Em particular, tenho mais chance de influir sabre
ele sem coloca-lo em rna posic;ao
diante de quem quer que seja.
Revista do AnciOo, abr-jun 2005

3. Jamais acusar - Melhor do
que acusar o pastor ou lamentar,
tento propor-lhe uma soluc;ao.
Lembro-me da ocasHio em que ele
e eu estavamos numa comissao
para escolher urn obreiro biblico.
Foi urn processo Iongo e cansativo. Gena noite, conversando depais da reuniao, ele propos: "Para
mim chega, vamos d1amar o Joel"
-era o principal candidate avaga.
Discordei e sugeri outra pessoa.
0 pastor a conhecia, mas achava
que ela nao aceitaria o trabalho.
Entretanto, rapidamente concordou: "Vamos conversar com ela."
Como resultado, essa pessoa e
ate hoje nosso obreiro bfblico.
0 importante foi que nao lamentei ou acusei, mas propus outra soluc;ao. E fazer isso em particular chega a ter um significado
espiritual.
4. Nao tentar ser o amigo privilegiado - Isso resume a regra
mais diffcil de todas, porque simplesmente nao posse ser o amigo
privilegiado de meu pastor. Tentar
uma coisa dessas significaria levalo a urn conflito com suas muitas
responsabilidades em relac;ao a
igreja como um todo. Para sermos
amigos de fato de nosso pastor, temos que estar mais preocupados
em ama-lo e ajuda-lo do que em
obter beneffcios que nosso relacionamento possa oferecer. Somente agindo assim, a vida dele e
a minha serao enriquecidas. 0
Colabora(lio de Roberto P. fl}• Jr.,
advogado na Calif6mia
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Miguel Angel Nunez
Professor 1111
Uniwrsidade cle/ Plnra,
Argentina
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unca ouvi meus tres pregadores
favorites. ~omeme te.nho lido
seus sermoes aos quats recorro
mais de uma vez para iluminar
minha mente com a daridade de
seu pensamento e a sensibilidade
da expressao. Refiro-me aos sermoes de Jesus Cristo, Martin
Luther Kjng e D. L. Moody.
Pensando neles e nos
sermoes que tenho escutado ao menos
uma vez por semana durante
toda a minha
vida, pergunto: o
que aconteceria se
os pulpitos pudessem fa lar? Imagine seu pulpito inquieto e fazendo perguntas, no
mesmo instante em que voce
esta pregando! Ele poderia
sair com essas:
0 sermcio de hoje e fnllo

de uma experiencia vivida e de
um processo de mawra~tio espiriwal ou e apenas aquela ideia de ultima hora?
0 que vai dizm; jesus Cristo tambem diria com o mesmo tom e enfase?
Se o que diz e v~rdade, por que
voce grita?
Se represenltl a Jesus, eslti consciente de que ate os meninos entenditllll Suas palavras?
Compreende que a quantidade de
pa/avras que vai dizer niio vai deterIll i nar a verdcuie da mensagem?
Que qua111idade de paltwms se necessiltl para dizer o mesmo sem ofender,
felil; nem atawr a ninguem?

Voce estci [ala11do em nome de Jesus Cristo ou estti apenas dando eco
aos seus preconceitos e intolerflncia?
Suns palavras se fimwm nwna
exegese profunda e honesca ou em uma
interpretaytio capriclwsa do texto ?
Voce provoca emol(oes para poder manipular ou fa/a a mente
para que seu audit6rio use a rnuio
aci ma das emo~oes?
Se Cristo nwlCtl usou temicismo
nem efeitos especiais para ati11gir as
pessoas com Sua mensagem, por que
voce necessita desses recursos?
Voce fa/a como quem tem uma verRevisto do Anciao. '''"-i"" 20os

dade para rmnsmitir ou como alguem
que tenta convencer os 011tros de unw
verdade que mnda niio elllendeu?
Entende a sutil diferen~a entre
persuadir e dissuadir?
Por que voce necessita passear
por toda a 8/b/ia pam dizer o que
com um l'er~fculo seria su(iciente?
}lf passou mein lzom. Quanco nwis necessiw dizer anres que seu ptlblico o
deL't'e de escutar?
Quando os
mwimes safrem
desse Iugar, que ideia
le11ariio 11a mente?
Se perguntarem
0 que voce disse, saberiio os OJ/IIintes dizer
com clarezn o que joi?
Se a mensagem do
Senfwr e tiio clara,
por que voce necessitLI 11sar palavras
uio complicadns
que so os domores
entendem?
Voce se co/ocmia em pe diante
de 11111 apelo do jeito como voce estd
fazendo?
Se o que tliz estti morillado pelo
m11or ao Senhor e a Set/S fill!os, por
que StillS palaums siio ttio duras, cr(ticas e moniazes?
Se pergtmtassem a seus filhos e 11
sua esposa, que estiio presentes, poderiam e/es dizer que o que prega,
l!oce 11ive em casa?
Disseram uma llez a Felipe: "Queremos uer a Jesus. " Voce elllende o significado desse pedido? 0
11
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Material Especializado Sobre Familia
Neste segundo trimestre do ano, celebramos a
Semana da Famflia. E em muitas outras ocasi6es temos oportunidades para pregar ou apresentar programas sobre: Relacionamento Conjugal, Educa~ao
dos Filhos, Namoro, Casamento, Terceira Idade etc.
Os dois sites, sugeridos a seguir, contem excelente material especializado sobre esses assuntos.
Ambos tern urn visual muito bem cuidado, masse
destacam mesmo pela qualidade dos conteudos. 0
primeiro deles e organizado por uma dupla de psic6logos especializados em terapia de familia, e o
outro e o canal de comunica~ao de urn pastor batista que, juntamente com sua esposa psic6loga,
desenvolve urn ministerio de apoio a famflia.
www.familia-relacionamento.com.br
As
principais
areas desse site sao:
Textos - contern grande quantidade de materias
sobre Casais, Familia, Relatos de Casos
Clfn icos e Drops
- · Con juga is. A linguagem e acessfvel e OS textos nao sao Jongos.
Perguntas Respondidas - Ai os psic61ogos se
disp6em a responder as perguntas enviadas e voce
notara que ha dezenas de perguntas respondidas.
Receitas do Bern Viver - Dividem-se em Receita.s de
Leitura (pensamentos e indica~6es de bons livros) eReceita.s Culintiria.s (e daro que af ha necessidade de usar
os nossos prindpios para escolher o que convem!).
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"]Oifelll a pessoa que
tem mais esperant;tl que
I

II

,.

memona .
- Jose NarasllJ'
use se tralLlr um lwmem
como ele ele se tornani
pim~ mas se voce o tratar

e,

como se ele fos.,e o que
deueria

de se
lransformarti no que
deueria ser.
Goethe
se1~
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www.dickfamilia.org.br
0 lema desse
site
e: "Fortale-~..... ,
...,._....., -·-- -~
Will..-.-..
cendo famflias
atraves da internet~~. Ele e urn
dos instrumentos do Ministerio OJKOS (palavra grega que
significa: casa, lar, familia). Por isso o site oferece tambem: Jivros, o jornal Famflia Hoje, informa
sobre a realiza~ao de programas do tipo Encontro de Casais etc.
0 conteudo do siLe esta organizado nos seguintes Canais: Famflia, Pais, Casais, Homem, Mulher, Sexualidade, SolteirosfDivorciados, Noivos, Terceira Idade, EntrevisLas.
Ern cada urn deles, pode-se obter: textos, pensamentos, dicas, comentarios de fundo religiose, relates e sugest6es utilfssimas.
Outra area muito interessante e OIKOS Noticias,
que disponiqiliza noticias curtas e bern seledonadas sobre as quest6es de famflia e relacionamentos.
Esses endere~os nao sao os unicos, obviamente,
que tratam dessa tematica na internet, mas se destacam pela seriedade nas abordagens e pela organiza~ao dos textos.
Dessa forma, em poucos minutes, voce pode
obter urn material de boa qualidade para ajuda-lo
em suas participa~oes na igreja. - Mtfrcio Dias Guarda, editor da CPB. 0
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QUE COISA IMPORTANTE
VOCE DESEJ A FALAR, AMIGO?

ESBO(:O DE SERMAO

A mais bela hist6ria de amor
INTRODU(,J\0

A mais bela hist6ria de amore a hist6ria do amor de Deus.
Em Jeremias 31 :3 Deus dedara Seu
amor: o amor de Deus e belo porque e
etemo, o amor de Deus e etemo porque
o proprio "Deus e amor· {IJoao 4:8).
Deus e etemo. Seu amor e eterno.
llustr.: Ceno campones colocou no
cata-vento de sua fazenda a seguinte frase: "Deus e am or. • Alguem ao passar ali,
indagou ao fazendeiro:
-0 Senhor pensa que o amorde Deus
einstavel como o vento?
- ao - respondeu sabiamente o campones. - Quero di2er o seguinte: qualquer que seja a posic;ao em que sopre o
vento, Deus sempre e amor.
Sim, amigo, Deus e amor. Deus sempre e amor. Deus nos a rna. Deus sempre
nos ama.
I - REVELA<;J\0 DO AMOR

DE DELIS
0 amor de Deus e revelado na natureza
e prindpalmente nas Escrituras Sagradas.
Ou~m o que alguem escreveu: •A natureza e a revelac;ao dao testemunho do
amor de Deus. osso Pai celestial eo manancial da vida, sabedoria e alegria. Contemplai as belas e maravilhosas obras da
natureza. Considerai a sua adminivel
adaptac;ao as necessidades e a feliddade,
nao s6 do homem, mas de todas as criaturas viventes. 0 sol e a chuva, que alegram e refrigeram a terra, as colinas, mares e planides, tudo nos fala do amor de
quem tudo criou.'
EDeus quem supre as necessidades
cotidianas de todas as Suas criaturas,
como tao belamente o exprime o salmista nestas palavras: "Em Ti esperam
os olhos de todos, e Tu, a seu tempo,
lhes das o alimento. Abres as maos e
satisfazes de benevolencia a todo vivente" (Sal. 145:15 e 16).
"Deus e amor" esta escrito sobre
cada botao que desabrocha, sobre cada
haste de erva que brota. Os amaveis
passarinhos, a encher de musica o ar,
com seus alegres canticos; as nores de

delicados matizes, em sua perfeic;ao,
impregnando os ares de perfume; as
elevadas arvores da noresta, com sua
luxuriante ramagem de urn verde vivo.
Todos testificam da terna e paternal solidtude de nosso Deus e de Seu desejo
de tornar felizes os Seus filhos.
0 livro da natureza, cujo au tore Deus,
e uma revelac;ao do amor de Deus.
Ha urn outro Livro, cujo autor tambern e Deus, que e outra revelac;ao e demonstrac;ao desse inigualavel amor. E a
Bfblia Sagrada, o Livro dos livros, a historia do amor de Deus.
llustr.: Nos primeiros seculos do cristianismo, quando a perseguic;ao dizimava OS fieis da igreja de Deus, urn martir
foi aprisionado em Antioquia e, enquanto lhe arrancavam os rolos do Livro Sagrado para atira-los a fogueira, ele exdamava: • ao adianta nada! Nos cristaos
trazemos essas paginas no corac;iio! "
Sim, amigos, a Bfblia e o Livro que
nos revela o am or de Deus, e devemos te·
lo no mais profundo do corac;ao. E. o livro que devemos amar.
II - A MAJOR RFVEI.Ac;AO

A natureza revela o amor de Deus,
mas as Escrituras tambem revelam de
maneira especial o amor de Deus. Mas
a maior revelac;ao do amor de Deus e
Jesus Cristo. 0 Filho de Deus veio do
Ceu para revelar o amor do Pai. Veio a
Terra entenebrecida pelo pecado, para
revelar a luz do amor de Deus, para ser
"Deus conosco•.
0 amor tern sua fonte no corac;ao
de Deus e Jesus veio para revelar-nos
esse amor.
I Ia urn trecho nas Escrituras que tern
servido de ponto inicial para a aceitac;ao
do amor de Deus. Econsiderado a Estrela da Alva da Blblia. Esse verso e o despontar do amor de Deus para milhares
de pecadores. Leia: Joao 3:16.
Ill - 0 CENTRO DO AMOR

DE llEUS
0 centro do amor de Deus eo Calvano.
A mais bela historia de amor teve sua
Revista do Jl.nciOo,
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manifestac;iio suprema no Calvario. A
cruz e 0 drama central da humanidade.
•E eu, quando for levantado da terra,
atrairei todos a Mim mesmo" (Joao
12:32).

"Ninguem tern maior amor do que
este: de dar alguem a propria vida em favor dos seus amigos• (loao 15:13).
0 sacrificio de Jesus na cruz do Calva ri o decidiu a nossa sa lvac;ao (I Pedro
1:18e19).

Nada menos que o infinito sacriffcio
efetuado por Cristo em favor do homem
caido e que podia exprimir o amordo Pai
pela humanidade perdida. ·so Ele, que
conheda a altura e a profundidade do
am or de Deus, podia manifesta-lo. • - Caminllo a Cristo, pag. 14.
Quando o ap6stolo Joiio contemplou
a altura, a profundidade e a largura do
amor do Pai para com a rac;a perdida, foi
possufdo de urn espfrito de adorac;ao e
reverenda; e nao podendo encontrar linguagem apropriada para exprimir a grandeza e temura desse amor, chamou para
ele a atenc;ao do rnundo. Em I Joiio 3:1
diz: "Vede que grande am or nos tern concedido o Pai, a ponto de serrnos chamados filhos de Deus."
CON<.LUSAO

Jlustr.: Numa manha bern cedo, em
certa cidade, achava-se a porta da cadeia
urna mae idosa, sentada numa charrete
humiJde, aguardando a sa fda de seu filho
da prisao. Viajara muitos quHometros,
tendo vindo de uma cidade distante, e
pareda muito fatigada e combalida. No
assento, ao seu lado, estava uma cesta
com algum alimento e uma muda de
roupa. Seu olhar ansioso em direc;ao da
porta da cadeia demonstrava o quamo
devia amar o encarcerado que estava para
sair livre. A mae amava o filho, apesar
dele ter sido mau e delinqiiente.
Deus nos amou quando eramos ainda
pecadores e deu Seu Filho para morrer na
cruz por nos. Essa e a bela hist6ria do
amor de Deus. Sejarnos gratos ao nosso
amoravel Paj e ao Seu Filho amado, nosso senhor Jesus Cristo. 0
13

ESBO(:O DE SERMAO

Santa Ceia - cinco lados para olhar
I Corintios 11:23-28
INTRODUy\0

Eimportante compreendermos o significado dessa reuniao e usufruirmos dos
seus beneffcios para nosso crescimento
espiritual.
a) A mente de cada urn de n6s que panicipa da Santa Ceia, deve olhar cuidadosameme para Cinco Lades a fim de
receber todos os beneffcios desse encontro espiritual.
1. Devemos olhar para cima. Verso 24: ·e.
tendo dado grac;:as" essas palavras nos
conduzem a olhar para alem deste
mundo de pecado - olhar para o Pai
celestial, em atitude de gratidao. Gratidao porque Ele proveu o caminho
para sairmos da miseria do pecado- e
essa safda esta no corpo e no sangue
de Cristo, simbolizados pelo pao e
pelo suco da uva.
2. Devemos olhar para trtfs. 0 fim dos
versos 24 e 25 conduz a esse procedimento: *fazei isto em memoria de
Mim: - Olhar para tras ajuda a estabelecer entre n6s urn motivo comum:
estamos aqui e estaremos no Ceu, grac;:as a urn fato do passado: a morte de
Cristo no Calvario. Cristo na cruz e
um quadro que nunca apagara de nossa mente. lsafas 53:5 pinta essa imagem: ·Mas Ele foi traspassado pelas
nossas transgressoes e mofdo pelas
nossas iniqiiidades; o castigo que nos
traz a paz estava sobre Ele, e pel as Suas
pisaduras fomos sarados."
Ellen White, em Vida de Jesus, pag.
143, diz: "Cristo poderia ter descido da
cruz; mas, se tivesse feito isso, jamais poderfamos ser salvos. Por amor a n6s, Ele
Se dispos a morrer:
3. Devemos olhar ao nosso redor. Verso
26: "porque todas as vezes que comerdes este pao e beberdes 0 cal ice, anunciais a mone do Senhor. •
Esse verso nao apenas nos leva a
olhar ao redor como tambem nos incentiva a anunciar o evangelho aos outros. Quantos ao nosso redor estao perecendo porque lhes falta esperanc;:a. 0
evangelho hidrata o ser humano, da
vida. Ha muitas pessoas que estao desidratadas espiritualmente e nao querem
saber da Agua da vida.
14

Sao como urn cavalo para o qual o dono
leva um balde de agua mas ele sequer demonstra interesse. So mente bebe quando
o dono traz urn bloco de sal. 0 cavalo
prova o sale sente sede. Nao demora para
enfiar o pescoc;:o no balde para beber.
Jesus diz que precisamos ser o "sal daTerra·. Por que precisamos ser o sal?. Para
despertar nos outros interesse e desejo
pela Agua da vida, que e Cristo.
4. Em quarto Iugar, quem participa da
Ceia, deve olhar para a frente. 0 verso
26 diz: "Anunciais a morte do Senhor,
ate que Ele venha."
a) Como filhos e filhas de Deus estamos
aqui reunidos desejosos de contemplar o Senhor Jesus vindo nas nuvens
do ceu. Hoje paniciparemos da Santa
Ceia com o rosto voltado para o futuro, para o estabelecimento do reino da
gl6ria, para o dia em que iremos comer e beber amesa com Jesus.
5. A Ceia nos ensina que tambem devemos olhar para dentro de n6s mesmos.
Este e o memento de fazer uma inspec~o no corac;:ao.
a) I Corintios 11:27 e 28 (ler). "Examinar" significa olhar com cuidado,
olhar com discerni men to. Estou vivendo como urn cidadao do reino de
Deus? Vivo em paz e em comunhao
com meus irmaos?
b) Ilustr.: Quando tinha seis anos de
idade, uma crianc;:a ganhou de presente urn caminhao de bombeiros.
Era todo de madeira, inclusive os
acess6rios.
Doze miniaturas de
bombeiros acompanhavam o caminhao de brinquedo. Ecom facilidade
o menino podia encaixar e retirar esRevista do AnciOo, 11br-jura 2005

ses bonecos na cabine e na carroceria
do vefculo.
Na cabine havia espac;:o para dois bonecos e os demais ficavam na carroceria.
No dia seguinte, deu notne a cada urn daqueles bonecos. Ele era urn deJes, e seus
irmaos e coleguinhas da vizinhanc;:a passaram a ser os outros. Os que eram mais
amigos tinham o direito de passear com
ele na cabine. Isso variava, conforme as
brigas e as pazes que mantinha com eles.
Urn dia, urn deles o magoou muito. E
resolveu tira-lo da carroceria. Cavou urn
buraco perto do pe de abacate, e depois
o enterrou ali. Passaram dias. Choveu e
fez sol. Esqueceu aquele boneco debaixo
da terra.
Outro dia, porem, resolveu brincar
novamente com o caminhao e os bonecos. Pos todos na cabine e na carroceria, mas faltava urn. Lembrou onde o
havia deixado. Foi atras dele, ele ainda
estava Ia, mas nao era mais o mesmo.
0 que poderia fazer por ele agora? A
tinta havia soltado de algumas partes
de seu rosto e de seu corpo. Ele estava
bastante desfigurado!
0 menino ficou muito triste. Limpouo o quanto pode, mas pouco adiantou. )a
que nao podia muda-lo, resolveu colocalo ao seu lado, na cabine do caminhao.
CONCLUSAO
1. Agora e o momento de fazermos uma
introspec~iio em nosso corac;:iio e verificar se existe algum espac;:o vazio. Por
que falta essa pessoa em nosso corac;:ao? Por que a magoamos? E enterramos no subsolo de nossa mente? E o
deixamos bastante enlameado e sujo?
a) Masse estamos arrependidos pelo que
fizemos, precisamos fazer alguma coisa para continuarmos olhando com
tranqi.iilidade para nosso interior.
b) 0 que fazer agora? Vamos deixar nosso irmao no buraco, ou vamos retiralo? Por que abandona-lo? Fac;:amos
como aquele menino. Vamos fazer todos os esfon;os para nos recondliar
com ele e, se possfvel, coloca-lo de
novo na cabine de nosso corac;:ao. 0
Colabora¢o do Pastor Paulo Pinheiro, editor dn
Casa Publiaulora Brasileirn

ESBO~O DE SERMAO

Por que Cristo morreu?
Lucas 23:33 e Atos 2:23
Sacrificamos a Jesus por causa da ganancia, como Judas.
Por causa da nossa inveja, como os
sacerdotes.
Por causa da nossa ambi\iiO, como Pilates.
Nao estavamos Ia apenas como espectadores, mas como participantes culpades, tramando, traindo, pechinchando e
entregando-0 para ser crucificado.

INTRODU<;J\0

Por que Cristo morreu? Quem foi responsavel por Sua morte?
Muitos nao tern dificuldade alguma
para responder essas perguntas. Para eles,
os fates parecem tao daros como o dia.
"Jesus nao morreu", dizem. "Eie foi merto, executado publicameme como urn
criminoso. Achavam que as doutrinas
que Ele ensinava eram perigosas. •
Hoje vamos estudar sobre varies fateres que leva ram Jesus Cristo ao Calva rio.
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I - PILATOS E OS SOLDADOS

ROMAN OS

Os soldados nao tinham outra coisa a
fazer senao cumprir ordens! Jesus teve
misericordia deles quando disse: "Pai,
perdoa-lhes porque nao sabem 0 que fazem."
Pilatos queria livrar Jesus da morte e
tentou por quauo vezes:
Enviou Jesus a Heredes - acontece o
mesmo conosco. Deixamos a decisao
para outre tomar.
Castigar e soltar - optamos por urn
compromisso momo.
Tentou fazer a coisa cena, soltar Jesus,
pelo motive errado - procuramos honrar
a Jesus pelo motive enado, como mestre
em vez de Senhor.
Protestou sua inocencia, lavando as
maos na agua - fazemos uma afirma\iiO publica de lealdade a Ele, mas ao
mesmo tempo 0 negamos em nossos
cora\oes.
E facil condenar Pilatos e passar por
alto nosso proprio comportamento tortuoso. Quando se fala em conversao, decisao, entregar a vida a Jesus, procuramos
subterfUgios.
Pilatos entregou Jesus a morte porque
teve medo de perder o favor imperial.
lJ- 0 POVO JUDEU E SEUS

\Oes i'nvejosas para eliminar Jesus: ( 1)
Heredes, no inido de Sua vida; (2) Ossacerdotes, no final (Mat. 27:18).
Houve uma !uta pela autoridade entre Jesus Xsacerdotes. Entregaram Jesus
por inveja.
Ill - JUDAS, 0 TRAIDOR

Judas entregou Jesus aos sacerdotes.
Ele era ladrao. 0 Desejado de Todas as
Na~oes, pags. 533 e 534, descreve a indigna\iio de Judas quando Maria quebrou o
vaso de alabastro aos pes de Jesus. "Judas
era tesoureiro dos discipuJos, e de seu pequeno deposito subtraia as escondidas
para o proprio uso.•
Ele tenta recuperar urn pouco aquela
perda indo aos sacerdotes. lnflamado
pelo desperdfcio dos sahirios de urn
ano, ele foi e vendeu Jesus por me nos de
urn ter\O dessa quantia. Ele emregou Jesus por dinheiro.

SACERDOTES

Pilatos se encontrava num dilema diffcil e foram os lfderes judaicos que Ihe entregaram Jesus.
Jesus disse: "Quem Me entregou a ti
maier pecado tern* (Joao 19:11 ).
lnveja - Mateus registra duas conspira-

IV - OS PECAOOS DELES E OS
NOSSOS

Judas entregou Jesus aos sacerdotes; os
sacerdotes a Pilatos; Pilatos aos soldados
e estes 0 crucificaram.
N6s dissemos: *Crucifica-0".
Revlsto do Anclao, abr·jun 2005

Jesus nao morreu como martir. Ele ofereceu-Se espontaneamente. Desde o come\O do ministerio publico Ele Se consagrou a esse destine.
Ele predisse os Seus sofrimentos e morte (Joao 10:11, 17 e 18). "Eu espontaneamente a dou."
0 Pai 0 entregou por amor (Rom. 8:32).
No nfvel humano, os pecadores 0 mataram - seus pecados 0 conduziram acruz.
No nfvel divino, Ele morreu - Seu amor
0 levou acruz.
Morreu conforme o plano de Deus e a
maldade dos homens (Atos 2:23).
Jesus preferiu ir ao inferno (sepultura)
por voce a ir ao ceu sem voce!!!
llustr.: Urn cristae muito dedicado
sonhou que estava em Jerusalem no
memento em que os soldados estavam
a\oitando Jesus. lrado com a atitude
dos romanos, tentou impedir o castigo. Foi quando urn dos soldados
olhou em sua direc;ao e, para sua surpresa, o rosto do soldado era o seu.
Acordando do pesadelo, o cristae concluiu: "Eu fui o responsavel pelos ac;oites, eu matei Jesus."
CONCLUSAO

Volto a pergunta inicial: Quem entre. gou Jesus para morrer?
Nao foi Judas, por dinheiro;
Nao foi Pilatos, por medo;
Nao foram os judeus, por inveja;
Mas o Pai, por am or!!!
Aceite a Jesus. Ele entregou a vida por
voce. 0
Colabora¢o do Paswr Emanuel Con(alves, pasror
disrriud em Tobias Barrero, Sergipe, Brasil.

15

ESB0\=0 DE SERMAO

A espiritualidade de Jesus
bados, na sinagoga, a igreja dos Seus
dias (Lucas 4: 16).

lNTRODUCAO
1. A Bfblia mostra Jesus como urn ser

profundamente espiritual.
a) A espiritualidade de jesus era Seu carater e refletia os Dez Mandamentos do
Monte Sinai. Euma espiritualidade que
possui a dimensao vertical (amar a
Deus) e a horizontal {a mar o proximo).
2. Jesus amava a Deus e extrafa dessa comunhao inspira~o para socorrer o pr6ximo. Com certeza, podemos afirmar que
ninguem amou tanto como Ele amou.

lTI - ESPIRJTUAL.IDADE

AUTENTfCA
1. Jesus e o modelo de uma vida espiritual

I - DEPENDENCIA DO PAl E DO

ESPJRITO SANTO
1. Nas mais diversas situac;:oes, encontramos Jesus procurando saber qual era a
vontade de Deus:
a) Mateus 14:23: •E, despedidas as multidoes, subiu ao monte. a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde. Ia estava Ele, s6. •
b) Lucas 11: 1: "De uma fcita, estava Jesus
orando em certo Iugar; quando terminou, urn dos Seus discfpulos Lhe pediu:
Senhor, ensina-nos a orar como tambem Joao ensinou aos seus discfpulos."
c) Lucas 3:21: "E aconteceu que, ao ser
todo o povo batizado, tambem o foi Jesus; e, estando ele a orar, o ceu se abriu."
d) Mateus 26:36: "Em seguida, foi Jesus
com eles a urn Lugar chamado Getsemani e disse a Seus discfpulos: Assentai-vos aqui, enquanto Eu vou ali orar."
2. A espiritualidade de Jesus era tambem
profundamente dependente do Espfrito
Santo. Ele foi dependente do Espfrito
para nascer (Lucas 1:35). Jesus foi dependente do Espfrito Santo para cumprir Sua missao. Foi Ele quem dedarou:
"0 Espfrito do Senhor esta sobre Mim,
pelo que Me ungiu para evangelizar os
pobres; enviou-Me para proclamar liberta~o aos cativos e... p6r em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceimvel do Senhor" (Lucas 4:18 e 19).
3. A vida de Jesus foi plena do Espfrito.
IT - DEPENDENClA DAS
ESCRITIJRAS SAGRADAS

1. Urn importante fator da espiritualidade de Jesus era Seu relacionamento
com a Bfblia, desde a infancia.
a) 0 Desejado de Todas as Nat;oes, pag. 70:
"0 menino Jesus nao Se instrufa nas es16

colas das sinagogas. Sua mae foi Seu primeiro mestre humano. Dos labios deJa e
dos rolos dos profetas, aprendeu as coisas celestiais. As pr6prias palavras por Ele
ditas a Moises para Israel. eram-Lhe agora ensinadas aos joelhos de Sua mae....
Sua familiarizac;:ao com as Escrituras
mostra quao diligentemente os primeiros anos de Sua vida foram consagrados
ao estudo da Palavra de Deus."
b) Aos doze anos de idade, o Menino
conversava sobre conceitos das Escrituras com os doutores da lei (Lucas
2:42-46). Ele citava a Bfblia e defendia
a integridade do Antigo Testamento.
2. Seus procedimentos eram fundamentados na Palavra de Deus. A expressao
"esm escrito" aparece 17 vezes nos Evangelhos. Ao dizer assim, Jesus deixa claro
que Sua conduta e ensino estavam em
harmonia com o Antigo Testamento.
a) Ao ser tentado no deserto por Satam1s, Jesus enfrentou as tentac;:6es apoiando-Se
intciramente na Biblia (Mateus 4:1-11 ).
b) Ao ser questionado sobre Sua origem
divina, Ele recorria as profecias do Antigo Testamento (Mateus 22:41-44;
Lucas 4:17-19).
3. Jesus tinha o habito de Se encontrar
com Deus e estudar Sua Palavra aos saRevista d o Anciao,
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rica. Ele procurava deperider inteirarnente
do Pai e do Espfrito Santo. Era atencios~
rom as pessoas, especialmente com os
mais pobres, cativos e doentes. Ereservava
tempo para a ora~o e reflexao na Biblia.
2. jesus, portanto, nao era urn beato, uma
pessoa alienada da realidade, urn sujeito
encastelado, indiferente dos problemas
de Sua comunidade. Diferindo do conceito popular de que alguem para sec espiritual deve ser urn moralista ou eremita.
3. A espiritualidade de Cristo o impelia a
elevar a compreensao religiosa das pessoas. Estando com a samaritana, "Era
Seu desejo erguer os pensamentos de
Sua ouvinte acima de questoes de forma, cerim6nias e controversias." - 0
Desejado de Todas as Nat;oes, pag. 189.
4. Jesus mostrou que uma vida dimensionada pela espiritualidade nao e dependente das circunstandas, mas esta adma
delas. Por isso, durante a tempestade no
mar, enquanto todos os discfpulos se debatiam na tentativa de tirar a agua que
entrava no barco, Jesus dormia. 0 sacolejo das ondas, ao mesmo tempo em
que preocupava os disdpulos, acalentava
o Salvador do mundo.
5. Uma vida espiritual esta atenta para
as coisas lindas da natureza. Presta
atenc;:ao nas aves, nos lirios do campo, no sorriso de uma crianc;a, na ternura de uma pessoa idosa.
6. 0 cora~o da pessoa espiritual esta
sempre com sobra dos frutos do Espfrito: amor, alegria, mansidao, paz,
bondade, temperanc;a.
CONCLUSAO

1. Assim sendo, busquemos copiar de
Cristo a Sua forma de Se relacionar com
Deus, com a Biblia e com os semelhantes. Ele e o modelo de quem dependemos para desenvolver nossa propria espiritualidade. 0
Co/abora¢o do PtiSIOr Erico r. Xavier,
pas1or distriltll em Sa111a Ca1arina, Brasil
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Adquira os DVDs do Hinario
Adventista e de um brilho especial
aos momentos de louvor em
famflia e em pequenos grupos.
Todos OS hinos sao ilustrados
com belas imagens do Brasil.
Usufrua de todos os recursos
que s6 o DVD oferece, tais
como: menu interativo;
rapido acesso ao hino
desejado; e extras; alem, e
claro, da 6tima qualidade
de some imagem.

Comece hoje sua cole~ao

Para fazer seu pedido, Hgue: 0800-990606*, acesse: www.cpb.com.br,
ou entre em contato hoje mesmo com o SELS de sua Associa~ao.
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Podemos ser felizes
lNTRODU<;A_O
Voce conhece a alegria de ser usado
por Deus? Conhece a alegria de viver exatamente da forma como Ele o criou para
viver? Conhece a alegria de caminhar pela
fe, caminhar em obediencia dia a dia? Se
nao conhece esse tipo de alegria, entiio,
definitivamente, nao conhece a alegria.
a) Vamos meditar hoje em como podemos experimentar a felicidade que
vern de Deus e a alegria que vai alem
das circunstancias.
b) Quando alguem !he pergunta se voce
e fel iz, o que voce diz? Voce pensa
acerca da questao e responde dizendo
que sua vida vai bern?
c) Para muitos, e facil a primeira abordagem. Po rem, se voce parar para pensar,
talvez tera dificuldade em defin ir o
que e ser feliz ou 0 que e felicidade?
d) Quem estuda esse assunto tern descoberto que uma vida com significado traz felicidade.
e) Felicidade nao e uma materia que tern
a ver com o que voce tern, mas como
voce se sente com aquilo que tern.
Quais algumas das fo rmas pelas quais
podemos acessar a alegria e ser feliz?
1. Por meio da obedienda. Joao 15:10- 13.
Quando seguimos a Cristo, mesmo pelo
vale, mesmo a ponto de depor nossa vida,
podemos experimentar completa alegria.
2. Ao estar na prese n~a de Deus. Salroo 21:6.
a) Voce ja descobriu essa alegria? Emuito
dificil desenvolvermos essa 16gica. Porem, quando passamos por uma enfermidade, somos envolvidos pela presen<;a de Deus e experimentamos a alegria
que surge diante da 16gica. Nao temos
que esperar ate que a crise nos force a
parar e sentar para desfrutarmos da presen~a de Deus. Se tomarmos tempo, Ele
promete satisfazer-nos com alegria.
b) Comece o dia escolhendo estar na presen<;a de Deus. Declare seu amor por Jesus e pe<;a a guia do Espfrito Santo. Se
escolhermos esse caminho, por mais
provas que tivermos, teremos tranquilidade para atravessa-las e alegria que vai
alem das circunstancias, porque Deus
esta no controle de nossa vida.

3. Por meio da m edita~ao na Palavra de
Deus. Salmo 119:lll e 112.
a) Voce encontra alegria na Palavra de
Deus ou a le por dever? Essa e uma
!uta diaria. Priorizar aquilo que tern a
ver com a salva~ao e a etemidade nao
e algo facil nesse tempo em que a pressa domina a nossa vida.
b) 0 mundo oferece tudo para nos afastar de Deus e a desenvolvermos urn
estilo de vida de descontentamento.
E muito mais do que comerciais de
1V incentivando a cada urn de n6s a
mudar de vida com urn novo carro e
tantas coisas mais. A influencia que
nos envolve resultante disso e que
muitas vezes dificulta nos sentirmos
felizes e satisfeitos. Como posso veneer essas influencias?
c) A ora~o e outra arma. Por exemplo, se
voce sabe que esta se dirigindo a uma
situa<;ao que fatalmente vai leva-lo ao
desco"ntentamento, ore antes de ir e
pe<;a a prote<;ao de Deus para veneer a
tenta<;ao. Lembre-se de varios proverbios que a Bfblia tern que nos ensinam
a respeito do carater e do que e mais
importante na vida.
d) Se verdadeiramente separarmos tempo para a ora<;ao e medita<;ao na Palavra de Deus, permitindo que ela se
instate em nosso cora<;ao e nos transforme de dentro para fora, descobriremos a alegria duradoura !
4. Mediante o recebimento do conforto
de Deus. Salmo 94:19.
a) Como e born saber que temos urn
Deus que conforta e que nos trata de
maneira individual em todas as circunstancias. Saber que para Deus nao
existe uma multidao, mas somente
uma pessoa, e algo que nos dignifica e
nos valoriza profundamente.
"Ele 'sara os quebrantados de cora<;iio e
liga-lhes as feridas'. Sal. 147:3. As rcla<;6es entre Deus e cada pessoa sao tiio particulares e
intimas, como se nao existisse nenhuma outra por quem Ele houvesse dado seu bernamado Filho." - Caminho a Cristo, pag. 100.
b) Que born e saber que Deus cuida de
mim e envia Seu conforto diariamente a minha vida.
Revista do Anciao, abr-j11n
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5. Ao relembrar o que Deus tern feito.
Salmo 126:3.
a) A alegria esta intimamente relacionada
com a gratidao: aquele senso de estar
bern com tudo o que a gente tern.
Quando compreendemos o quanto
Deus nos tern dado mesmo merecendo
ou nao, nos movemos para mais perto
do que e ser feliz. Olhe ao seu redor.
Por que nao agradecer pelo carro que
esta funcionando, uma igreja para amar
e trabalhar, uma boa saude, filhos saudaveis, a habil idade de poder ver e ler a
Palavra de Deus, o dom do sorriso, possibilidades que nao tern ftm. Quando
voce orar tente isso: Cada dia pense em
dnco novos motivos para agradecer a
Deus. Tenho certeza que voce sempre
os encontrara. E, se isso nao ocorrer,
Deus certamente Se encarregara.
6. Por meio da perseveran<;a. Dificuldades
ocorrem a todos. 0 que quer que ocorra,
seja perseverante. Para aqueles que nao
desistem quando a situa~o fica diffcil,
Deus promete: (ler Salmo 126:5 e 6).
a) Perseverar eo segredo de qualquer vit6ria. Persevere quando suas ora~oes forem atendid~s. Persevere quando suas
ora~oes nao fo rem atendidas. Persevere
quando tudo estiver bern. Persevere
quando tudo estiver mal. Nao podemos
impedir todas as dificuldades, mas podemos escolher olhar para cima e atravessar as situa~oes diffceis com Deus e
cultivar a alegria que vern do alto.
b) Talvez nunca alcancemos a felicidade
absoluta. Mas, na medida em que buscamas a paz de Deus e Sua ajuda acima
de todas as coisas, nao importando
com o que aconte<;a cooosco, seremos
capazes de dizer o que o ap6stolo Paulo disse: "Aprendi a viver contente em
toda e qualquer situa~o· (Filip. 4:11).
CONCLUSAO
1. Podemos ser felizes com Jesus, basta

permitir e aceitar que Deus desenvolva
em n6s uma vida diferente e com mais
significado! 0
- Cofabiira¢o dn PrOfe:ssom Rllq11el Armis, diretora
dos Mit!isterios da Crillnfll dn Di1risiio Slll-Amerimtlll
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ESBO<;O DE SERMAO

Um Deus que cura
II Reis 20:1-7
lNTRODU<;AO
1. Ezequias

~

reconheddo como urn
born rei. Mas no apogeu da carreira fl.
cou muito doente. Uma enferrnidade
grave e mortal.
2. 0 profeta Isaias vai ate o rei para fazer
uma visita e anunda que a doen~ o leva ria rapidamente a mone: "Poe em ordem a tua casa· (verso 1). Urn tipo de
visita que ninguem gostaria de receber.
a) lsso levou o rei a plcitear diame de
Deus, em ora<;ao, pela vida. De maneira surpreendente, Deus Se compadece
de Ezequias e o cura.
3. 0 que podemos aprender dessa hist6ria bfblica? Que li<;oes podemos tirar
da enferrnidade e da cura de Ezequias?
I - NESTE MUNDO TODOS

SOFREM
1. Aqui esta urn exemplo: o rei Ezequias

era uma excelente pessoa e urn born
rei. Ele nao era born porque era rei, era
rei porque era born.
a) ABfblia confinna isso em II Reis 18:1-8.
2. Verso 3: "Fez ele o que era reto perante o
Senhor." Verso 4: •Removeu os altos,
quebrou as colunas e dcitou abaixo o
poste-fdolo• (idolatria). Verso 5: •eonfiou no Senhor" (dependencia). Verso 6:
"Se apegou ao Senhor, nao deixou de segui-Lo" (intimidade). Verso 7: "Foi o Senhor com ele.• Verso 8: "Feriu ele os filisteus" (Nao fez alian~ com os inimigos).
a) Arealidade e que a doen<;a alcan<;a tambem
os bons. gente nova ou de idade avan<;ada.
Gente que foi ou est3 sendo uma ben~o
para a igreja. Gente que ofereceu tudo ou
ainda tern muito a oferecer para Deus.
3. Fazer a vontade de Deus tern o seu
galardao. Tern a sua ben<;ao. Possui
suas vantagens, mas nao nos isenta
das tribula<;oes.
4. 0 fato de sermos cristaos nao significa
que estamos assegurados por urn super seguro de prote<;iio. Entao, qual a
diferen<;a de ser ou nao cristao?
a) A diferen~ e que nas prova<;oes e lutas
da vida nao estamos sozinhos. Temos
urn Deus conosco. Temos uma esperan~ e f~ que nos sustenta e, se viermas a descansar, a morte nao e o fim.
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Deus ressusdtara. 0 que nao teme ao
Senhor, sofre s6 e sem esperan<;a.
5. Queridos, Deus e soberano em todos OS
Seus caminhos. Ele permite que Seus fi.
lhos sofram, afinal vivemos em urn mundo de pecado, mas a promessa e que nenhuma prova<;iio sera maior do que aque·
Ia que podemos suportar (I Cor. 10: 13).
a) Joao 9:2 e 3 relata a hist6ria do homem
cego. E revela que a doen<;a nao era resultado de algum pecado que ele ou seus
pais haviam cometido, mas uma oportu·
nidade para que o nome de Deus pudesse ser glorificado. As vezes temos dificuldade de entender e aceitar essa verdade.
II - DEUS RESPONDE AS
ORA<;:OES
1. Interessante que aqui (II Reis 20:1-7) a

ora<;iio e colocada como sendo mais
forte do que a profecia.
a) 0 profeta Isaias havia predito que a
enfermidade era fatal, mas Ezequias
nao tomou essa palavra como final.
Ele orou e foi capaz de anular a profeda. Isso e algo impressionante!
2. A Bfblia diz que o rei Ezequias chorou e abriu o cora<;ao a Deus. Ele
nao estava psicologicamente preparado para morrer. Desesperadamente clama ao Senhor por cura. ~ errado pedir algo aparentemente impossfvel a Deus?
a) (Comente o Salmo 102.) Esse salmo nos
motiva a pedir coisas impossfveis e a
abrirmos o cora<;iio sem reservas a Deus.
b) A resposta de Deus, em II Reis 20, foi rapida e precisa: verso 5: "Ouvi a tua ora~o. "Vi as tuas lagrimas.• "Eis que Eu te
curarei." Verso 6: "Acrescentarei aos teus
dias quinze anos. • "E das maos do rei
da Assfria te livrarei, a tie a esta cidade. •
3. Nao e born sabermos que Deus ouve e
responde ora<;oes?
a) No caso do rei Ezequias, a resposta foi
imediata; porem, outras demoram um
pouco mais, e outras vezes a resposta e
diferente da que esperamos. Mas continue confiando, orando, pois Ele
ouve e responde.
b) 0 que aprendemos aqui e que, nao
importando o diagn6stico medico,
Revisto do Ancioo, abr-Jwr 2oos

devemos continuar elevando nossas
ora<;oes de gratidao, louvor e peti<;ao.
4. 0 diagn6stico dado pelo profeta (enviado de Deus) era que a doen<;a era
fatal e sem cura.
a) Aqui est3 um exemplo de que as coisas
podem mudar (versos 4 e 5). Tudo mudou na vida do rei com a ora~o. Sea vontade de Deus for diferente e porque Ele
tern um plano melhor do que o nosso.

DA INSTRU<;6ES
PARA ACURA
1. II Reis 20:7 - Deus da instrU<;oes e espera que as sigamos.
2. Deus da instru<;Oes espedficas. o caso
de Naama (II Reis 5), a instru~o era
mergulhar sete vezes no rio Jordao. Ate
a sexta vez nada havia mudado.
3. Os metodos de Deus as vezes parecem
nao ter sentido. No caso de Ezequias:
pasta de figos.
4. Deus usa diferentes metodos. Usa a medicina tradicional, o regime alimentar ou
o estilo de vida, jejum e outros meios.
a) Nunca podemos limitar Deus. Por outre lado, abster-se dos remedios e s6
orar nao e bfblico.
b) No Novo Testamento enconLramos
omra instru<;ao espedfica para a cura.
Em Tiago 5:13-15 somos orientados a
chamar os presbfteros para ungir com
6leo os enfermos, a orar por eles, e
leva-los a confessar os pecados.
c) A ora<;ao parece ser uma palavra-chave
presente em todas elas.
5. Seria sabio seguirrnos as instru<;oes dadas por Deus na Bfblia para urn viver
saudavel.
HI - DEUS

CONCLUSAO
fantastica essa hist6ria? Deus
respondendo pedido especffico por
cura depois que a Palavra profetica
afirmou que Ezequias morreria.
2. Nunca desacredite da ora~o. Nunca deixe de orar. Eu nao sei qual e o seu problema. Seja qual fot coloque-o diante do trono da gra<;a de Deus. Confie em Deus.0

1. Nao

~

--cDwbora(do do Pasror Jonas J\rrais, minisrerial
assodado da Divisdo Sui-Americana

A IG RE JA EM A~AO

CUI DANDO

dos novos conversos

ma das falhas na maioria das igrejas e abandonar
os recem-batizados- "bebes espirituais"- assim
que saem do tanque batismal. Esse e o motivo de
muitos fracassarem na experiencia crista e deixarem
a igreja. Se formos zelosos no cuidado dos novos
converses, poucos abandonarao a fe.

U

Algumas recomenda~oes do Espirito
de Profecla referentes a como culdar
dos novos conversos

"Os recem-chegados a fe devem receber urn trato paciente e benigno, e e dever dos membros
mais antigos da igreja cogitar meios e modos para
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prover auxflio, simpatia e instruc;ao para os que se
retiraram conscienciosamente de outras igrejas
por amor da verdade.... A igreja tern responsabilidade especial quanto a atender essas almas que seguiram os primeiros raios de luz recebidos; e caso
os membros da igreja negligenciem este dever, serao infieis ao dep6sito a eles confiado por Deus."
- Evangelismo, pag. 351.
"Depois de as pessoas se haverem convertido a
verdade, cumpre sejam cuidadas .... nao devem
ser deixadas a si mesmas, presas das mais poderosas tentac;oes de Satanas; elas precisam ser instrufdas com relac;ao a seus deveres, ser bondosamente tratadas, conduzidas e visitadas, orando-se com
elas." - Ibidem.
"Deve haver mais pais e maes para tomarem
ao colo esses infantes na verdade, e anima-los e
orar com eles, para que sua fe nao se confunda."
- Ibidem, pag. 352.
"Deus requer que a igreja cuide dos que sao jovens na fe e na experiencia ... " - Ibidem.
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Mark Finley, em seu livro Decisions, menciona
quatro crises que afetam os novos membros:
A crise do desanimo. A pessoa nao consegue viver
a altura das normas que abrac;ou por ocasiao do batismo. Descobre que algumas tendencias de seu antigo
modo de vida ainda estao presentes. Sente-se culpada
por nao ser "santa" como julga que sao os outros membros da igreja (como se engana!). Sente-se derrotada.
Urn telefonema, uma palavra tranquilizadora,
uma orac;ao ou uma visita por parte do professor ou
de algum membro da classe pode ajudar essa pessoa
a sentir-se outra vez reanimada.
A crise da integrac;ao . Quando abrac;:a o evangelho, 0 recem-converso enfrenta certa barreira
entre seus familiares e amigos da antiga vida.
Muitas vezes e rejeitado pelas pessoas que estimava. E nao consegue encontrar na igreja urn ambiente social receptivo. Nao se sente integrado a
amizade dos novos irmaos.
De acordo com Finley, cada membro da igreja
precisa sentir que tern como amigos pelo menos
sete outros mernbros, a quem conhece pelo nome
e em quem confia . Se niio for assim, e muito provavel que ele se afaste da igreja.
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A vida social da igreja e importante. Seria muito
interessante que cada classe da Escola Sabatina promovesse pelo menos urn almoc;:o comunitario por
trimestre, no qual os novos converses tivessem Iugar
de destaque. Convidar esses novos membros para as
reuni6es de pequenos grupos tambem contribui
muito para sua integra<;:ao.
A crise do estilo de vida. A pessoa nao consegue integrar seu estilo de vida pessoal ao sistema
de valores da Bfblia e da Igreja Adventista. Entre
outras coisas, nao faz o culto familiar, nao recebe
o sabado com adora<;:ao, guarda descuidadamente
o sabado, continua a frequentar seus antigos Jugares de diversao.
Para essa pessoa, e irnportante a enfase na devoc;:ao
diaria com Deus, leitura frequente da Bfblia, participa<;:ao em grupos de ora<;:ao. A Escola Sabatina deve estimular essa pessoa a ler mais livros adventistas e participar de atividades de testemunho e de pequenos grupos.
A crise da lideranc;a. Esta parece ser a mais grave das
crises. A pessoa comec;a a integrar-se entre os dirigentes.
Talvez seja eleita para a comissao de nomea<;:6es. Comec;a aver a igreja pelos bastidores. E cai na realidade. A igreja nao e aqueJa "comunhao de Santos" que imaginava antes. Talvez algum comentario imprudente na comissao
ou alguma discussao por motive rutil escandalize o novo
converso.
A respeito da elei<;:ao de anciaos e diaconos, Paulo
fala o que pode servir tambem para outros cases de
importancia na igreja: "Nao pode ser recem-convertido, para que nao se ensoberbe<;:a" (I Tim. 3:6, NVl).
Pontos que ajudarao a conflrmar a fe
dos novos conversos

lndicar ao novo membro qual sera a sua unidade
da Escola Sabatina e, quando for possfvel, entregarlhe uma li<;:ao por ocasiao do seu batismo.
Convida-lo a participar de urn pequeno grupo. As
pesquisas mostram que a pessoa que tern de sete a
oito amigos nao se afasta da igreja.
Envolve-lo com alguem mais experiente para formarem uma dupla missionaria. Esse parceiro sera o
guardiao espiritual que assumira a tarefa de cuidar,
ani mare envolver o novo converso nas atividades da
igreja e no evangelismo.
Responsabilidades da unidade e do pequeno grupo onde o novo converso vai participar:
Desenvolver amizade com o novo converso.
Orar por ele.
Convida-lo, sempre que possfvel, para atividades
soda is.
Visita-lo imediatamente quando faltar a alguma reuniao da igreja, dando-lhe a saber que sua
falta foi sentida.

Ajuda-lo a resolver seus problemas espirituais e motiva-lo.
Envolve-lo nas atividades missionarias, ao prepara-lo adequadamente para testemunhar de Cristo e
ganhar almas.
Onde for possivel, leva-lo a frequentar a classe
p6s-batismal, que o ajudara a ampliar o conhecimento das doutrinas da igreja.
"Alguns dos novos converses serao de tal modo
cheios do poder de Deus que se porao imediatamente a trabalhar." - Evangelismo, pag. 354.
"Responsabilidade e atividade pessoal no buscar a
salvac;:ao de outros, eis a educa<;:ao que deve ser ministrada a todos quantos chegaram recentemente a
fe.. ." - Ibidem.
"A gra<;:a divina nos recem-conversos e progressiva .... Aquele que esta verdadeiramente convertido
trabalhara para salvar outros que se encontram nas
trevas. Uma alma realmente convenida esfor<;:ar-se-a
com fe para converter outra e ainda outra." - Ibidem,
pag. 355.

o
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ADMIN ISTRA<:;AO NA IGRE JA

Dedica~ao

de CRIANCAS

Como proceder durante a cerimonia

O

servic;:o de dedicac;:ao de crianc;:as tern plena autorizac;:ao biblica, sendo tambem uma oportunidade de reflexao e compromisso tanto para os pais
como para os membros da igreja. Quando nao e possfvel ter a presenc;:a do pastor, o anciao pode realizar a
cerimonia. Passamos a seguir algumas sugest6es e
ideias que contribuem para o enriquecimento desse
ato de dedicac;:ao.
De acordo com o Guia Para Anciaos, a cerim6nia deve ser organizada com o foco em quatro objetivos basicos:
.. Agradecer a Deus o milagre do nascimento.
.. Levar os pais e a famflia a se comprometerem
em educar a crianc;:a nos caminhos do Senhor.
.. Fazer com que a congregac;:ao se comprometa a
ajudar e apoiar a famflia nessa tarefa.
.. Abenc;:oar a crianc;:a, dedicando-a a Deus
(para maiores informac;:oes, leia o Guia Para Anciaos, capitulo 8).
0 ideal e que a dedicac;:ao da crianc;:a ocorra como

pane do culto, no sabado pela manha. Contudo, nao
e errado realizar a cerimonia em algum ourro culto da
semana. No sabado, pode-se usar o momento da adorac;:ao infantil, quando as crianc;:as sao convidadas a
virem a frente. Assim, elas tambem participam desse
momento tao importante para os pais e para a igreja.
I Ia muitos textos bfblicos que podem ser usados
para leitura ou comentario durante a cerimonia de
dedicac;:ao. Exemplos: Deut. 6: 4-7; I Sam. 1:27 e 28;
Prov. 3:1-18; Efes. 6:4.
lnicio da cerlmonla

E meu

privilegio, neste momento, participar da
dedicac;:ao de (nome complete da crianc;:a), nascido(a) em (data e Iugar) . Convido os pais dessa crianc;:a (mencionar os nomes) a virem aqui a frente para
este momento tao importante na vida dessa famflia e
tambem da igreja.
Segu indo o exemp lo de devotos pais da Bfblia,
voces expressaram o desejo de dedicar esta crianc;:a a
Deus. Essa dedicac;:ao, certamente, nao exige o sacriffcio requerido do pai Abraao, que foi chamado a dedicar seu filho sobre o altar, ou o de Ana, que levou seu filho Samuel para servir a Deus no
templo, ao !ado do sumo sacerdote Eli . Verdadei ramente, este e
urn privilegio e uma grande responsabilidade que voces, como
pais, assumem ao virem perante
a igreja para fazer este compromisso, declarando, assim, publicamente, que farao 0 maximo
possfvel para educar esta crianc;:a
nos caminhos do Senhor.
Jesus demonstrou seu carinho e
amor para com as crianc;:as quando
disse: "Deixai vir a Mim os pequeninos, nao OS embaraccis, porque
dos tais e o reino de Deus. Entao,
tomando-as nos brac;:os e impondo-lhes as maos, as abenc;:oava"
(Mar. 10:14 e 16).

Em toda dedicac;ao de crianc;as ha certas responsabilidades que predsamos compartilhar:
Responsabllldades dos pals

Certamente, a primeira responsabilidade pelo
cuidado desta crianc;a repousa sobre os pais. A Bfblia
orienta: "Ensina a crianc;a no cam inho em· que deve
andar, e, ai nda quando for velho, nao se desviara
dele" (Prov. 22:6).
Prezados pais ( mencionar os nomes ), antes dadedicac;ao do(a) seu(sua) filho(a) (mencionar o
nome), convido-os, oeste momento, a fazerem urn
concerto com Deus.
.,. E. o desejo de voces, como pais, dedicar a Deus
este precioso ser?
.- Prometem educar esta cria nc;a (m encionar o
nome) nos caminhos do Senho r?
.. Entendem que e sua responsabi lidade educar
esta crianc;a (mencionar o nome) nao somente para
esta vida, mas tambem para a eternidade?
.,. Prometem fazer todo o possfvel para que, no
momento oportuno, esta crianc;a (mencionar o
nome) aceite a Jesus como seu salvador pessoal?
.,. Prometem serum exemplo de verdadeiros e genufnos cristaos para ele( ela)?
Responsabllldades dos famlllares

Esta crianc;a tambem precisa receber a influencia positiva dos demais m embros da famflia aqui
representada. E privilegio e responsabi Iidade de
todos voces participarem desta missao. Convido
todos os fami li ares que estao presentes hoje para

-

co locarem-se em pe, assum indo tambem esse
compromisso com Deus .
.,. Prometem dar suporte espiritual, aconselhando e orando por esta crianc;a e por seus pais?
.,. Prometem participar do crescimento ffsico,
mental e espiritual desta crianc;a?
Responsabllldades da lgreja

Ha um outro agente de influencia representado
aqui hoje: a igreja. Neste momento, desejo convidar
todos os membros a se colocarem em pe para evidenciarem, assim, sua aceitac;ii.o como parte deste
compromisso e responsabilidade.
.,. Como membros da igreja, voces tambem prometem orar por esta crianc;a?
.,. Pro metem prover um amb iente propfcio para
o crescimento espiritual dela?
.,. Prometem demonstrar bondade, afei(ii.o e amor?
Compromlsso e ora~ao

0 pai pode fazer uma curta orac;ao e, em seguida,
o pastor ou anciao toma a crianc;a em seus brac;os e
ora. Os quatro objetivos citados para a dedicac;ao de
crianc;as devem ser repetidos na orac;ao.
Fina lizando a cerimonia, a crianc;a e entregue a
mae. A seguir, faz-se a entrega do "Certificado de Dedicac;ao" aos pais e uma saudac;ao de felicitac;oes
pode ser requerida por parte da igreja.
Fac;a deste momento uma ocasiii.o de alegria e inspirac;ii.o para todos. 0
Colabora¢o da Associa¢o Miui.!rtrinl dn Dilrisao Sui-Amtricaua
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Ha quase 1.950 anos,
os membros da igreja faram aconselhados com as
seguintes palavras: "Nao
abandoneis, portanto, a
vossa confianc;:a" (Heb.
10:35). Acredito que essa
exortac;:ao con tinua sendo
necessaria a igreja.
Alguns anos atras, fui
chamado para pastorear
uma igreja portuguesa no

mundo. Tudo o que um
lado
prop6e, e certo que 0
........
outro se opora. Intenc;oes
sinistras sao imputadas
par ambos os lados. A
pressao e a extenuac;:ao
provam nosso mundo em
muitas areas.
E extremamente desgastante e lamentavel quando
tal falta de confianc;:a existe
entre os lfderes do mundo.
Mais lamentavel e quando
--'?I~~ tais semimentos se movem
entre os membros envolvidos na
causa da Deus. 0 movimento do
advento e internacional. Assim
sendo, reune variadas rac;as e todos
os tipos de personalidades e disposic;:oes dentre as pessoas representadas. Como e importante que tenhamos em mente que, independentemente da bandeira ou rac;:a
que representemos, somas, em primeiro Iugar, adventistas. Como seguidores do Senhor Jesus Cristo
deve haver confianc;:a entre n6s.
Par viver da forma como vivemos no perfodo mais crucial
da hist6ria do mundo e da lgreja, em que lutas, tensoes e desconfianc;:as de todos os tipos estao par todas as partes e disseminadas par todo tipo de comunicac;:ao, por pessoas de dentro e
de fora da igreja, de alguma forma sinto que a mensagem de
Deus aos hebreus, para cada urn
de n6s lfderes e: "Nao lanceis
fora, pais, a vossa confianc;a."
Nao devemos permitir que as
suspei tas e a desconfianc;:a do
mundo a nosso respeito se insinue em nossa congregac;ao. Nao
deve haver desconfianc;:a, sindicancia ou contestac;:ao de motivos, nao deve haver falta de fe
entre os pastores e anciaos que
conduzem a embarcac;:ao do Senhor em urn tempo tao solene
com o que vivemos hoje.
"Nutramos o espfrito de confianc;a ... [em[ nossos irmaos" Ibidem, pag. 500. 0

_.,

Canada. Pouco depois, ~--~C
ocorreu uma situac;:ao
muito peculiar entre dois anciaos
sa obra depende de nosso amor a
que haviam perdido a confianc;:a
Deus, e nosso amor aos nossos
urn no outro. Por muito tempo
semelhantes. Quando houver
mal se falavam entre si. Viviam
ac;:ao harmoniosa entre os membros individuais da igreja, quanfazendo crfticas urn ao outro. A
situac;ao era terrfvel e dividiu os
do houver manifesto amor e conmembros da igreja.
fianc;:a de urn irmao para com outro, havera proporcional forc;a e
A alitude de hostilidade entre
eles se refletia nas facc;:oes que surpoder em nossa obra, para a salgiram na congregac;:ao. 0 resultavac;:ao dos hom ens."
Testemudo foi urn prejufzo indizfvel a caun1Jos Para Ministros e Obreiros
sa. Felizmente, o quadro mudou e
Evangelicos, pag. 188.
fiquei agradecido pelo que o Espf0 "amor e confianc;a de urn irrito de Deus fez ce1ta manh a.
mao para com outro" trara sucesCerto dia, depois de uma preso e poder a nossa obra.
gac;:ao de reavivamento no culto
Vista que Satanas nao esta fedivino, com lagrimas no rosto os
liz com o sucesso da causa de
irmaos se abrac;aram, e as velhas
Deus, tenta par todos os meios
barreiras cafram como os Muros
destruir o espfrito de confianc;a
de Berlim. Grande benc;:ao essa
entre nossos lfderes. Coloca pesexperiencia da restaurac;:ao da
soas entre nossos membros para
confianc;a trouxe para a igreja
iniciar a obra de destruic;ao da reputa(.ao e da confianc;a. "Satanas
como urn todo.
exulta, porque sabe que se puder
A palavra confianc;:a vern da
palavra latina confidere, "acredip6r irmao a vigiar irmao, na igretar". Confiar e sinonimo de acreja e no pastorado, muitos ficarao
ditar e de ter fe. Quando confiatao desanimados e desencorajamos nos prestimos de alguem, se
dos que deixarao seu posto de detemos fe em sua sinceridade, ainver." - fbidern, pag. 189.
da que nem sempre concordemos
Como e triste quando OS hocom seus pontos de vista e sua
mens tem o corac;:ao quebrantado
e o espfrito subjugado pela grosforma de agir, ainda assim podemos manter nossa confianc;a nele.
seria e falta de confianc;a a ponto
A confianc;:a nao isenta a pessoa
de leva-los a deixar o trabalho e,
de questionamentos. Torna-a bonalgumas vezes, a igreja. Quanta e
dosa. Cria a confianc;a e a fe na sinnecessaria a confianc;a entre os irceridade enos motivos dos irmaos.
maos em nossas igrejas hoje.
Vivemos em dias de tensao e
Ellen White aconselha os
membros da igreja com as seproblemas. A desconfianc;:a atorguintes palavras: "0 ex.ito de nosmenta a mente dos lfderes do
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Everdade que os escravos
nao ressuscitarao dentre
os mortos?
llen White aborda esse assunto no livro Primeiros Escritos, pag. 276, em que aparece a seguinte declarac;ao: "Vi que o senhor de escravos terci de responder pela salvac;:ao de seus escravos a quem ele tern conservado em ignorancia; e
os pecados dos escravos serao visitados sobre o
senhor. Deus nao pode levar para o Ceu o escravo que tern sido conservado em ignorancia e degradac;:ao, nada sabendo de Deus ou da Biblia,
nada temendo senao o ac;:oi te do seu senhor, e
conservando-se em posic;ao mais baixa que a dos
anima is. Mas Deus faz por ele o melhor que urn
Deus compassivo pode fazer. Perm ite-lhe ser
como se nunca tivesse existido, ao passo que o
senhor tern de enfrentar as sete ultimas pragas e
entao passar pela segunda ressurreic;:ao e sofrer a
segunda e mais terrivel morte. Estani entao satisfeita a justic;:a de Deus."
0 proprio texto deixa claro que a Sra. White esta
se referindo aqui nao a todos os escravos de forma
generalizada, mas somente aqueles que foram mantidos "em ignoranda e degradac;:ao, nada sabendo de
Deus ou da Biblia, nada temendo senao o ac;oite do
seu senhor, e conservando-se em posic;:ao mais baixa
que a dos animais".
E interessante notarmos que, urn pouco mais
adiante, no mesmo livro Primeiros Escritos, pag.
286, sao mencionados escravos entre os justos
que receberao a vida eterna: "Vi o escravo piedoso levantar-se com vit6ria e triunfo, e sacud ir as
cadeias que o ligavam, enquanto seu impio senhor estava em co nfusao e nao sabia o que fazer;
pois os fmpios nao podiam compreender as palavras da voz de Deus."
Existe aqui urn evidente contraste entre o escravo "conservado em ignorancia ", que sera deixado
"como se nunca tivesse existido", eo "escravo piedoso", que recebera a vida eterna. Esse contraste
nos impede de generalizarmos a questao como se
todos os escravos fossem tratados da mesma forma. Portanto, apenas aqueJes escravos que foram
mantidos nas condic;oes subumanas acima mencionadas, completamente destitufdos de livre-arbftrio, e que nao receberao nem a vida etema, por
nao terem vivido em conformi dade com os principios do evangelho, e nem o castigo final, por nao
serem responsaveis pelos seus pr6prios atos.

E
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Podem pessoas que ja foram
espfritas exercer cargos
de lideran~a na igreja?
0 efeito negativo do espiritismo sobre o discemimento espiritua1 do ser humano e tratado por Ellen
White no livro Primeiros Escritos, pags. 101 e 102, em que
e dito o seguinte: "Deus nao confiara o cuidado do Seu
precioso rebanho a homens cuja mente e discemimento
tenham sido enfraqueddos por erros anteriores que acaridavam, tais como os assim chamados perfecdonismo
e espiritismo, e que, por sua conduta quando nesses erros, infelidtaram-se a si mesmos e levaram oprobrio sabre a causa da verdade. Em bora se sin tam agora livres de
erro e capacitados para ire ensinar esta ultima mensagem, Deus nao os aceitara. Ele nao confiara aJmas preciosas aos seus cuidados; pois o seu juizo ficou pervertido enquanto estiveram no erro, e esta agora debilitado.
Aquele que e Grandee Santo e urn Deus zeloso, e deseja que os homens que levam a Sua verdade sejam santos.
A santa lei anundada por Deus do Sinai e parte de Si
proprio, e somente homens santos que sejam seus estritos observadores honra-Lo-ao ensinando-a a outros.
Quando a Sra. White diz que Deus nao aceitaria pessoas envolvidas com o perfecdonismo e o espiritismo,
isto nao implica uma exdusao do acesso asaJvac;iio, mas
apenas a nao concessao de func;oes de lideranc;:a entre o
povo de·Deus. Ao mesmo tempo que ela diz que "embora se sintam agora Jivres de erro" (estado de saJvac;:ao ),
ela tambem acrescenta que Deus "nao con.fiara aJmas
preciosas aos seus cuidados" (desqualificac;:iio para lideranc;:a). Tais pessoas nao deveriam exercer func;:oes delideranc;:a na igreja, "pois o seu juizo ficou pervertido enquanta estiveram no erro, e esta agora debilitado".
Niio cremos, portanto, que todas as pessoas que ja se
envolveram com as falsas teorias acima mendonadas
(incluindo o espiritismo) estejam automaticamente
desqualificadas para cargos de lideranc;:a na igreja. Essa
restric;:ao se limita apenas aqueles cujo jufzo continua
"pervertido" e "debiUtado" em decorrencia de tais envolvimentos. Mas isso nao lim ita de nenhuma forma o
seu acesso a saJvac;:ao, pois no livro 0 Grande Conjlito,
pag. 665, e dito que "mais proximo do trono" estarao
"os que ja foram zelosos na causa de Satanas, mas que,
arrancados como tic;:oes do fogo, seguiram seu Salvador
com devoc;:ao profunda, intensa". 0
II

Caro anciao:
0 Dr. Alberto R. Timm do Centro de Pesquisas Ellen G. White (Brasil) e quem responde. Escreva para Perguntas e Respostas - Caixa
Postal 2600; CEP 70270-970, Brasnia, OF ou revistadoanciao@dsa.org.br. A proposta deste espa~o esclarecer duvidas sobre assuntos lilfildos as doutrinas da igreja. Dentro do possivel a resposta
sera publicada nesta sec;ao.
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A lgreja ainda ere em profecias?

CONSULTORIA

uvimos essa pergunta de alguns membros que estao desapontados porque acham que os pastores
nao falam tao freqi.ientemente sabre os eventos finais. Muitos dissidentes redamarn que tern encontrado falta da enfase profetica. Com certeza a igreja ainda ere em profecias. A interpreta<;ao profetica nos da
direito sabre a compreensao do tempo e dos acontedmentos. Mas acreditar em profecia nao quer dizer mal
uso da profecia como uma ferramenta espetacular
para atrair pessoas e seus bens. Nao devemos apresentar profecias apenas para agradar algumas pessoas.
Nao devemos criar eventos profeticos baseados nas
manchetes de jomais. lsso pode atrair momentaneamente a aten<;ao das pessoas, porem, mais tarde podera haver um retrocesso quando vern 0 desapontamento. As pessoas vao se considerar enganadas. Membros
desiludidos tendem a abandonar a igreja.
Temos que ser honestos e serios ao estudar constituic;:oes, leis, conflitos, fatos e dedarac;:oes. Ha muitos
acontecimentos hoje que confirmam nossa interpretac;ao profetica, de modo que nao e necessaria criar
evidencias duvidosas e produzir confusao. A verdade
e que nao necessitamos de uma especulac;:ao sensacional para conferir credito as profedas.
Deus e o Deus da verdade, e Jesus
eo Senhor da verdade. 0

O

Se somos cidadaos
do Ceu, por que
.
'. I I
temos que defender
··4'"~~~
. I I nossos direitos?

.

\

'

'

:

m sua carta aos Filipenses,
Paulo escreveu: " Pois a
,
nossa patria esta nos Ceus,
de onde tambem aguardamos
·:
o Salvador, o Senhor Jesus
,. ,. .., ., Cristo" (3:20).
0
Somas cidadaos primeiro e acirna de tudo do
Ceu. Deus e nosso Rei acima de todos os governos
e lideran(as. 0 ap6stolo Paulo nunca teve duvida
a respeito disso. Todos os ap6stolos que tiveram
de escolher entre os mandamentos de Deus e as
leis humanas, escolheram ser fieis a Deus. Joao e
Pedro responderam ao Sinedrio: "Julgai se e justa
diante de Deus ouvir-vos antes a v6s o utros do que
a Deus" (Atos 4: 19).
Mas ser cidadaos do Ceu nao significa que nao
sejamos cidadaos na Terra. E apenas urn assunto
de prioridade. Paulo era urn cidadao de urn imperio terrestre, e ele defendeu seus direitos. Tomar
posicionamento pelos nossos direitos nao contraria nossa cidadania primaria. Quando voce defende seus direitos, voce refon;a e protege os d ireitos
dos outros. Paulo era urn cidadao romano e tinha
alguns privilegios. Urn cidadao romano nao podia
ser crucificado ou a<;oitado sem julgamento. Em
Filipa, ele foi preso, ac;:oitado e preso ilegalmente,
entao o livraram. Paulo disse aos oficiais: "Sem ter
havido processo formal contra n6s, nos ac;:oitaram
publicamente e nos recolheram ao carcere, sendo
n6s cidadaos romanos; querem agora, as ocultas,
lanc;:ar-nos fora? Nao sera assim; pelo contrario,
venharn e les e, pessoalmente, nos ponham em liberdade" (Atos 16:37).
Urn born cidadao observa a lei e a valoriza.
Quando viver em pafses onde os direitos humanos
sao protegidos pela lei, devemos estar na linha de
fre~te para defender, proteger e observar a lei e
apoiar aqueles que tern a missao de implementa-la.
A pior traged ia para uma na<;ao e nao ser governada
pela lei, mas por poderes corruptos. Ninguem deveria ser considerado como estando aci ma da lei! Nossos direitos sao protegidos pela lei. Cra<;as a Deus!
Temos que defende-los sem 6dio e de forma crista,
mas sern fraqueza ou hesitac;:ao. 0
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(Resposras extrafifiiS livro ae B. B~
Bcac/1, 101 Quesrio•u Adventists Ask)
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Caro anciao:
A Associacao Ministerial da Divisao Sui-Americana e quem responde. Escreva para Consultoria - Caixa Postal 2600; CEP 70270970, Brasma, OF ou revistadoanciao@dsa.org.br. A proposta deste
espa~o e esclarecer dtividas sobre assuntos hgados a administracao
de igreja. Dentro do possivel a resposta sera publicada nesta se~ao.
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Milk Finley
Orador do programa
mundial B14 f.scriro

0 papel da vontade
no processo de mudan~a
de vida

ma senhora levou seu ftlh o a
sorveteria. Foi recebida pelo
vendedor com a pergunta:
-Chocolate ou baunilha?

U
32

- Voce nao tern outros sabares? - replicou a mulher. - Ja estou cansada desses dois sabores.
- Senhora - disse o vendedor
Revista do Anclao, ttbr·jutr 200s

- se voce soubesse quanto tempo
lhe toma para escolher entre chocolate e baunilha, certamente nao
desejaria outro sabor.

Algumas dccis6es na vida nao
tem relativamcnte a menor importancia, como escolher entre
sorvete de baunilha ou chocolate.
Todavia, o poder da escolha e um
dom de Deus. E absolutamente
essencial que quem evangeliza
compreenda o Iugar da vontade
no processo da decisao. A vontade e a chave mestra da decisao.
0 transatlfmtico Rainha Elizabeth pesa aproximadamente 85
miltoneladas. No en tanto, e guia-do por urn Ierne de apenas 65 toneladas. 0 Ierne, embora pequeno, comparado ao restante do navio, controla sua direc;ao. A vontade humana e o Ierne da vida. Nao
e perrogativa de quem evangeliza
manipular a vontade ou forc;a-la.
Nao conseguiremos exito no trabalho de levar pessoas a Cristo enquanta nao compreendermos a
atuac;ao do Espfrito Santo.
"0 que deveis compreender e a
verdadeira forc;a de vontade. Esta
e 0 poder que governa a natureza
do homem, o poder da decisao
ou de escolha. Tudo depende da
reta ac;ao da vontade."- Caminho
a Cristo, pag. 47. "Mediante odevido exercfcio da vontade, uma
completa mudan<;a pode ser operada na vida. Entregando a vontade a Cristo, aliamo-nos com o divino poder. Recebemos for<;a do
alto para nos manter firmes. Uma
vida nobre e pura, uma vida vitoriosa sobre o apetite e a concupiscencia, e possfvel a todo aquele
que quiser unir su~ vontade humana, fraca e vacilante, a onipotente e inabalavel vontade de
Deus." Ibidem, pag. 176.
Cada decisao que e feita, seja
para comprar urn eletrodomeslico
ouaceitar as vcrdades da Bfblia (e
tornar-se u m crista a adventista ),
envolve quatro nfveis basicos:
1. lnformac;ao. Decis6es corretas
jamais serao tomadas por uma pessoa, sem que ela tenha informa<;6es
corretas. Antes do comprarum automove!, por exemplo, buscamos to-

das as informac;6es necessarias. Examinamos as vantagens e desvantagens de diversos modelos, comparamos fatores como desempenho,
consumo de combustive!, conforto,
custos de manuten9io etc. 0 nfvel
de informa<;ao capadta-nos a rcunir
informa<;6es necessarias aconsuma(ao de uma decisao inteligente.
Pedir uma decisao antes que
haja passado informa<;:ao adequada e suficiente cria barreiras
na mente humana, e neste ponto
a vontade fara uma escolha mais
ncgativa do que positiva. ronanto, no processo decisorio, as seguintes perguntas sao necessarias: I Ia informac;6es suficientes e
adequadas para a decisao? Estao
as pessoas informadas com clareza sobre a decisao que estou pedindo que fac;am?
2. Convio;ao. Depois de reunir informac;6es, uma pessoa
come(a a sentir o que parece ser
a decisao correta para seu caso
em particular - o que ela realmente deveria fazer. Numa decisao por Cristo, uma consciencia
individual sugere: "lsto e 0 que
creio que Deus deseja que eu
fac;a. Acredito ser a vontade de
Deus. Se eu falhar em agir de
maneira apropriada, estarei fora
da vontade divina. n
Quando uma pessoa esta convicta, pelo lado positivo existe o
sensa do correto, ao agir apropriadamente; e, pelo Jado negativo, ha
o senso de culpa por nao agir. Por
outro Iado, as decis6es nao sao tomadas somente porque uma pessoa esta convencida de que deve
fazer alguma coisa. Alguns tern
uma consciencia tao sensfvel, que
se eles estao decididos pelo senso
do correto, mesmo importunados
pelo sensa do erro, tomarao a decisao certa. 0 proximo nfvel de
decisao e crucial.
3. Desejo. No caminho do desejo, alguem escolhe baseado em
seus proprios sentimentos, identificando nao meramente o que
Revlsta do Ancloo. 1rbr·jun 2oo;

deveria fazer, mas o que gostaria
de fazer. Voce pode levar agua a
urn cavalo, mas nao pode faze-lo
beber. Mas o sal pode.
Coloque urn bloco de sal
proximo a agua, deixe 0 cavalo
lambe-lo, e logo ficara tao sedento que clesejara beber. 0 sal
desperta a sede.
Como ganhadores de almas,
somos o "sal cia terra". E necessaria apresentar 0 evangelho as
pessoas de tal maneira que etas
nao tenham apenas informac;ao
adequada, e tao convincente
que sintam que devam fazer alguma coisa, mas que desejem
faze-lo. Atraves da Bfblia, Deus
apresenta as alegrias do Ceu, o
terror do inferno, e Seu proprio
amor como poderosos motivos
para realc;ar nosso desejo.
4. Ac;ao. Quando sao realc;ados o desejo e a convicc;ao, o indivfcluo age. Assim, a chave para
a tomada final de atitude e ir
alem da informa<;ao, convic<;ao
e desejo. J. L. Schuler, em seu livro Securing Decisions (Garantindo Decisoes), coloca isso
dessa forma: "Desde que o conhecimento, a convicc;ao eo desejo levam a decisao, os serm6es, os estudos biblicos e o
trabalho pessoal devem ser urn
arti f1cioso en trela(ado clos fa tores desejo e convicc;ao a respeito
do assunto tratado. lsso e necessaria para conduzir aos requisites conhecimemo, convicc;-ao,
desejo de aceitac;-ao, decisao e
ac;ao. Quando analisamos certos textos, descobrimos que alguns estao especialmente designados para produzir desejo. E,
frequentemente, alguns textos
trazem em si os tres elementos.
Necessitamos focalizar sobre os
textos que implantarao convic<;ao e, ao mesmo tempo, despertam o desejo de aceitar e seguir
os princfpios da Palavra de
Deus, conforme apresentados
nos estudos da Biblia." 0
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DE MULHER PARA MULHER

Cristina Aorencio
Coorderradora da
AI'AM em Pernambuco

ESPOSA, conselheira
e amiga
Coisas que voce pode fazer para tornar o trabalho do
seu esposo mais facil

''A

mulher que aproveita bern seu tempo e faculdades, confiando em Deus para obter sabedoria e forc;a, pede estar em pe de igualdade com
o esposo como conselheira e colaboradora e, ao mesmo tempo, nao perder a grac;a ou modestia feminina.
Pode elevar o proprio carater e, a medida que o faz,
desenvolver e enobrecer o carater de sua famflia e, inconscientemente, exercer poderosa influencia sobre
os que a rodeiam."- Good HealLfr, junho de 1880.
Como esposa de anciao voce pede realizar uma
grande obra como conselheira. Para tanto necessita
aproximar-se das pessoas, especialmente das mulheres, jovens e crianc;as da sua igreja. Pela propria natureza, a mulher e mais sensfvel aos problemas dos outros e podem prestar servic;o inestimavel nos lares,
pois o acesso aos mesmos lhes e facilitado mais do
que ao seu esposo. Uma mulher se sente a vontade
para falar com outras mulheres, num intercambio
social de confianc;a e respeito.
Como conselheira, voce pede ajudar e orientar,
principalmente, as jovens corn relac;ao a namoro, outros relacionamentos, escol ha de am izades, a descoberta dos dons espirituais, recreac;ao etc. Quanto
ma is amiga voce for, rnais sentirao confianr;a e, certamente, abrirao o corar;ao a voce, dando-lhe oponunidade para prestar relevante servic;o com motivac;ao
e desafios. Alern de instrui-las sobre como compartilhar amizade com aquelas cujos farniliares nao pertencem a nossa fe.
"Veremos no Ceu os jovens a quem ajudamos, os
que convidamos para nosso lar, a quem desviamos
da tentac;ao. Veremos seus rostos refletindo o brilho
da gloria de Deus ... Que alegres conversas hao de eles
ter com essas pessoas! ... Outros exprimirao seu reconhecimento aos que alimentaram o fam into e vestiram o nu."- Se111i~o Cristiio, pags. 273 e 274.
Voce tambem pede ser mae espiritual para os novas converses, dando-lhes especial atenc;ao. Animan34
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do-os a prosseguirem no seu relacionamento com
Deus e crescimento espiritual.
Pode acompan har seu esposo no trabalho de visitac;ao, especial mente aos casais e mulheres da igreja,
orientando, confortando, aliviando os fardos, animando e orando junto.
Esteja disposta a auxiliar sempre que for solicitada.
Partilhe de sua amizade, sorriso, amor e hospitalidade
com idosos, crian<;as, novos converses, amigos ou interessados que foram convidados a louvar conosco. Enfim, esteja disposta a aproxi mar-se das pessoas e com
amor e alegria ajuda-las a se senti rem amadas, aceitas e
bem-vindas acasa do Senhor e a famflia de Deus.
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Realize reunioes sociais com imuito de promover
a sociabili:ta(ao e ami:tade entre os membros e os
novos conversos e interessados. Esteja disposta a
apoiar e ajudar, dentro de suas habilidades e disponibilidades, os depanamentos da igreja.
Evite envo lver-se em fofocas . Scja am iga de todos
e procure promover a uniao e pat:: entre os membros.
Voce pode ~cr de grande auxilio ao preparar a igreja
pa1a recepcionar a famili<.~ pastoral, idealizando uma
ce1im6nia simp les, com ldrinho, sem esqueu:r da esposa e dos fllhqs. Nes~a ocasiao, pode ser e ntregue
ao pastor a c h<.~ve da igreja acompanhada de um cartao com uma mensagem de boas vindas e a assinatura de todos, um ramalhete de ro~as para a esposa e
algum mimo para os fllhos .
Lembre-se sempre de comemorar o Dia do Pastor,
no qual a igreja demonsLrani grcllidao e reco nheci mento pelo trabalho que esse vem rea lizando no intuito de guia los para mais proximo de Cristo.
Esteja disposta a apoiar as atividades sociais e recreativas com jovens e adolescentes da igreja. Nao se
esquec;:a de veriflcar se as crianc;:as possuem um am-

biente adequado para adorac;:ao, se sao lembradas
nas programac;:oes das igrejas e se as professoras dos
Ministerios da Crian<;a necessitam d e apoio. Encoraje seu esposo a contcH sempre uma hist6ria para as
crianc;:as, antes de cada sermao. lsso motivara os demais pregadores a fazerem o mesrno.
A su<.~ ajuda na orientac;ao aos pais sera de grande
irnportancia, especialmente aqueles que se uniram a
famflia de Deus com sua familia ja formada, orientando-os como fazer o culto com as crian<;as, como
mante-las reverentes na igreja e apoia-las em seu
crescimento espiritual.
"Quando os ren1idos se acharem perante Deus, responderao a seus names almas preciosas, que af seen conu·am em virtude dos fieis e pacientes esforc;os fei tos em seu favor, da~ ~uplicas e do fervor com que os
persuadir<tm a fugir para o Forte. Assim aqueles que
foram neste mundo cooperadores de Deus, hao de receber sua recom pensa." - Servic;o Cri.stiio, pag. 2 73.
Com dinamismo, alegria, amizade, hospilalidade,
tato e prudencia, voce podera fazer a diferen<;a e servir d e exempl o as outras mulheres da igreja. 0
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SEMEADURA
• Planejamento com a igreja.
• Treinamento.
• Formagao de Duplas nos Grupos.
• Oragao lntercess6ria.
• Conquista de lnteressados.
• Programa de langamento na igreja.

COLHEITA
• Seis noites de colheita na igreja para
completar as dezoito ligoes e uma
noite para o batismo.
• Na primeira noite fazer urn festival
dos pequenos grupos para
apresentar todos os grupos e seus
interessados.

• Usar serie de estudos.
• Doze temas iniciais nos
Pequenos Grupos.
• Serie: "0 Grande Conflito"
ou "A Biblia Ensina" em
lig6es e em DVD.
• Urn tema por semana .
• As Duplas visitam os
interessados nos lares para
repassarem o estudo e
tirarem as duvidas.

• Temas de vida crista no
pequeno grupo.
• Treinamento e discipulado
para envolver os novos
conversos nas atividades
de testemunho.
• Envolve-los nas atividades
da igreja de acordo com
seus dons espirituais.
• Cuidar para que os novos
conversos mantenham
amigos tanto nos pequenos
grupos como na igreja.

