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NÃO EXISTE CRISTIANISMO SEM CRISTO. A
mensagem do Evangelho fala do amor de Deus em
favor da humanidade perdida. Deus demonstrou o seu
amor enviando seu ﬁlho Jesus para morrer na cruz a
morte que nós merecíamos. Fazendo isso, Jesus nos
resgatou da condenação, nos fez ﬁlho de Deus e
herdeiros da vida eterna. Os ﬁlhos de Deus são
chamados para viverem uma nova vida de santidade
por meio da obediência à Palavra de Deus com o auxílio
do Espirito Santo. Precisamos ser uma igreja que, mais
do que levar sobre si o nome de Cristo, deve viver como
Ele viveu e continuar a missão que ele começou –
pregar o Evangelho.
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Pedro atribui à Igreja todas as prerrogativas que
pertenciam à nação de Israel. Somos uma geração
eleita, porém, não pela descendência natural, mas pela
fé em Jesus. Somos sacerdotes, não pela linhagem
araônica, mas por que somos a Igreja. Somos nação
santa e povo exclusivo de Deus porque ele nos comprou com o sangue de Jesus. E recebemos uma única
missão: proclamar as virtudes de Cristo, o Seu amor, a
Sua graça, a Sua santidade e apresentar a todos o Seu
grande propósito – nos tirar das trevas do pecado para
a luz da Sua presença.
Nosso desejo é que cada membro da IAP na
Convenção Noroeste Paulista, tendo como única
motivação o amor a Deus, busque a capacitação da
Palavra e o poder do Espirito Santo para com ousadia
proclamar o Evangelho de Cristo, aquele que nos tirou
das trevas do pecado para a luz da Sua presença.
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EBENÉZER!
PR. FERNANDO DUARTE
DIRETOR DA CONVENÇÃO

"Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu
entre Mispá e Sem; e deu-lhe o nome de Ebenézer,
dizendo: "Até aqui o Senhor nos ajudou". 1
Samuel 7.12

M

eus amados irmãos, estamos chegando ao término
de uma gestão administrativa em que certamente foram muitos desaﬁos enfrentados e vencidos pela maravilhosa
graça de Deus. Estes desaﬁos foram espirituais, econômicos e institucionais. Neste
novo cenário socioeconômico e espiritual, a
igreja de Cristo tem sido desaﬁada a se
contextualizar e ao mesmo tempo, não
perder a sua essência num mundo onde os
valores estão deixando de ser sólidos e
absolutos e se tornando cada vez mais
líquidos e passageiros. Considerando esse
contexto, a Convenção Regional focou o seu
trabalho em três objetivos principais, que
foram: ressaltar o evangelho na vida da
igreja; reforçar o discipulado como a melhor
forma de inﬂuenciarmos a nossa comunidade e, enfatizar a relevância da igreja como
uma comunidade chamada por Deus para
abençoar a cidade na qual ele a colocou.
Para colocarmos em prática os objetivos que Deus havia plantado em nossos
corações, buscamos ao Senhor em oração e
começamos a trabalhar no treinamento dos
pastores e líderes da nossa Convenção
através de palestras. Tais momentos de
aprendizado aconteceram principalmente
nos encontros pastorais e por meio do CTM.
Foi visível o crescimento de muitos dos
nossos líderes e pastores na visão de sermos uma igreja mais relevante para a comunidade. Muitos de nossos irmãos testemunharam sobre como a visão bíblica ﬁzera
toda a diferença em suas vidas e igrejas, a
partir do momento que foram desaﬁados a
transmitir o evangelho com outra pessoa e

discípula-las através de um pequeno grupo,
estudo bíblico ou discipulado pessoal.
No entanto, a obra não acabou, ainda
temos muito que fazer. Certamente, se
chegamos “até aqui, foi porque o Senhor nos
ajudou”. Desta forma, “ebenézer” é a palavra
que escolho para descrever esta nossa
jornada à frente da Convenção Noroeste
Paulista. A expressão “ebenézer” tem um
signiﬁcado muito interessante: “pedra de
ajuda”. Foi o nome dado a uma pedra levantada por Samuel para identiﬁcar o local de
uma batalha contra os inimigos ﬁlisteus e
trazer à memória dos israelitas que a vitória
contra esses inimigos foi dada pela ajuda do
Senhor. Sendo assim podemos bradar em
alto e bom som: QUE ATÉ AQUI A NOSSA
PEDRA DE AJUDA FOI O SENHOR!!!
Sendo assim, da mesma forma que os
israelitas se voltaram ao Senhor e reconheceram a soberania de Deus sobre suas vidas,
precisamos também reconhecer os nossos
erros, limitações e fraqueza diante de Deus e
da igreja de Cristo. E, com humildade nos
voltamos para a “Rocha da nossa salvação”,
Jesus Cristo. Ele foi a pedra de ajuda dos
israelitas contra os ﬁlisteus e sempre será a
nossa rocha segura. Mesmo em meio a
tantos desaﬁos que a igreja de Cristo no
mundo e na Convenção Noroeste Paulista
tem enfrentado, vamos permanecer de pé na
pedra de ajuda, o Cristo vivo!!! Nosso desaﬁo
para todos os pastores, líderes e membros
da nossa amada igreja é: vamos todos
juntos avante na missão que nos foi conﬁada pelo Senhor da Igreja, com os pés sobre a
rocha, os olhos ﬁtos no Senhor Jesus e a
mente cheia de Cristo.
Grato a Deus por tudo e por todos, no
amor de Cristo. Ebenézer!!!
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AÇÃO DA IGREJA
NA C DADE
PR. ADRIANO FIUZA
SECRETÁRIO REGIONAL

O

s dias são maus”: esta é uma
constatação não tão difícil de
chegar nos dias em que vivemos. No entanto, ao invés de somente lamentarmos, o que nós, como igreja, como povo de
Deus podemos fazer?
O fato do noticiário nos trazer informações carregadas de ódio, morte, corrupção,
roubo, tragédias e descaso dos nossos
governantes deve criar em cada um de nós o
desejo de fazer a diferença. Quando ouvimos
tais notícias, devemos aproveitar a oportunidade de fazer algo e assim agir, não como
aproveitadores, mas sim como uma igreja
que se preocupa e deseja inﬂuenciar uma
sociedade tão desgastada por tantos fatos
ruins em seu cotidiano.
Sendo assim, a igreja de Cristo deve ser
ativa na comunidade onde está inserida, com
isso algumas perguntas precisam ser feitas:
a nossa igreja conhece as necessidades do
bairro ? Se conhece, o que tem feito? Outra
pergunta: o nosso bairro nos conhece?
Nossos vizinhos sabem que somos uma
igreja séria que zela por valores bíblicos
cristãos? Se não, precisamos apresentar-nos
a eles. Como? Indo até as suas casas, saindo
das quatro paredes do templo, seja ele grande ou pequeno, existe ali neste bairro para
inﬂuenciar esta comunidade tão carente de
ações cristãs.
Você já deve estar se perguntando: “
mas o que fazer, e como fazer?”. Nunca perca
de vista que a mensagem do evangelho já
supre a maior necessidade de qualquer
pessoa. Nós também sabemos que existem
outras necessidades e estas vão exigir de nós
trabalho, tempo, disposição, engajamento e
desprendimento de nosso lugar de conforto.
Só agindo desta maneira é que diante das

más notícias poderemos levar a boa notícia
do evangelho.
Esta igreja pode e deve ser ativa em seu
bairro. Pare e pense: temos uma estrutura
que precisa ser mais bem utilizada, pois
estamos fechados a maior parte dos dias da
semana. Temos salas de aula que são utilizadas apenas uma hora por semana, porque
não estarem abertas para cursos proﬁssionalizantes, para palestras de orientação de
saúde, para cursos na área musical, para
orientação de pais e ﬁlhos e para atendimentos psicológicos? Tudo isso realizado dentro
de uma agenda de trabalho com pessoas
cadastradas que inclusive foram visitadas
por gente de nossa igreja .

NUNCA PERCA DE VISTA
QUE O EVANGELHO SUPRE
A NECESSIDADE DE
QUALQUER PESSOA
Em quase todas as igrejas existem
pessoas capazes de oferecer tais serviços ao
público, não podemos perder de vista que
esta é uma maneira de servir o bairro. Nossos
amigos e vizinhos precisam enxergar na
igreja pessoas que se preocupam com suas
vidas e famílias, e não somente um grupo que
vai até aquele local para algumas reuniões
semanais. Desta forma, essas pessoas
verão em nós amor, comprometimento e
envolvimento com elas.
“Busquem a prosperidade da cidade para a
qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela,
porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela". Jeremias 29:7
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QUADRO ESTATÍSTICO
RESUMO DO REI (RELATÓRIO ELETRÔNICO DE INDICADOR)
Período de mar/2018 à fevereiro/2019

4356

total de cadastrados
na igreja

15

RECONCILIAÇÕES

15

ÓBITOS

3328

membros

56

RECEBIDOS DE OUTRAS
DENOMINAÇÕES

103

PEQUENOS GRUPOS

1028

NÃO BATIZADOS

18

CRIANÇAS NASCIDAS

206

NÚMERO DE não promes.
PARTICIPANTES DE PGs

8

BATIZADOS NO
ESPÍRITO SANTO

275

NÚMERO DE
DIACONISAS/DIÁCONOS

88

NÚMEROS DE ESTUDOS
BÍBLICOS

914

CRIANÇAS
MATRÍCULADAS

65

NÚMERO DE
PRESBÍTEROS

91

NÚMERO DE
DECISÕES

152

EXCLUÍDOS DO
CADASTRO DA IGREJA

155

BATISMO NAS ÁGUAS

15

BAIXAS POR TRANSFERÊNCIA
PARA OUTRAS REGIÕES

(FILHOS DE PROMESSISTAS)

200

NÚMERO DE NÃO
PROMESSISTAS NOS ESTUDOS
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O EVANGELHO
PARA A C DADE
PR. WILLIAN PEREIRA
DIRETOR FINANCEIRO

C

omo ser uma igreja relevante para a
cidade?” – esta certamente é uma
das principais perguntas feitas nos
últimos anos por cristãos de diversas denominações e de diferentes correntes teológicas. E na
ânsia de tentar respondê-la, muitas “receitas” e
“fórmulas” foram criadas, desenvolvidas e amplamente divulgadas através de literaturas, seminários, simpósios, congressos, enﬁm. Como não
poderia deixar de ser, infelizmente, houve uma
aceitação maciça dessas “fórmulas” e “receitas”,
sem uma reﬂexão crítica apoiada na teologia
bíblica. Resultado: pragmatismo; incoerências;
bizarrices; frustração; ceticismo; numerolatria...
Isso signiﬁca que não devemos tentar
responder a tal pergunta ou que não devemos
pensar na relevância da igreja para a cidade? NÃO!
Isso signiﬁca que devemos responder tal pergunta
e pensar na relevância da igreja para a cidade a
partir das Escrituras, dos textos apostólicos. Os
apóstolos lideraram a igreja em seus primeiros
anos, quando a fé cristã ainda era desconhecida e
estranha, tanto aos judeus quanto aos gentios. E
mais: a igreja nasceu num ambiente urbano! Foi em
Jerusalém, a principal cidade dos judeus, que tudo
começou. No livro de Atos dos Apóstolos é fácil
perceber que a igreja, que nasceu em Jerusalém,
avançou para outras cidades, tornando-se relevante em todas elas, independente de sua cultura e
predominância religiosa (cf. At 2: 44-47; 8: 5-8; 11:
19-26; 19: 18-20).
Mas como a igreja conseguiu ser relevante
em diferentes contextos religiosos e culturais?
PREGANDO O EVANGELHO DE JESUS CRISTO! Não
havia fórmulas nem receitas. O evangelho era a
mensagem pregada por todo e qualquer cristão (At.
11: 19-20). O evangelho era pregado com profundidade e clareza, numa linguagem contextualizada
aos ouvintes (At. 13: 16-39; 17: 16-31).

Diante dessas reﬂexões, a conclusão é a
seguinte:
Para que a igreja seja relevante para a
cidade, ela precisa, antes de tudo, resgatar a
integralidade do evangelho. Em igrejas de viés
legalista e/ou secularizadas, o evangelho apostólico é algo desconhecido dos membros e frequentadores; por mais absurdo que seja isso! E, se o
evangelho é o poder de Deus para a salvação
daquele que crê (Rm. 1: 16-17), é lógico que tais
igrejas só conseguirão alcançar, impactar e transformar a vida das pessoas de suas cidades, quando
o evangelho estiver na mente, no coração e na boca
de seus membros.
Para que a igreja seja relevante para a
cidade, ela precisa resgatar a integralidade de sua
missão. Igrejas que se afastaram do evangelho,
consequentemente perderam de vista sua intrasferível missão, que é evangelizar e discipular pessoas. Por conta disso, criaram agendas de atividades
sociais e entretenimento para seus membros;
passam o ano realizando promoções de pizzas,
cachorros-quentes, dobradinhas, e outros, com o
ﬁm de comprar novos equipamentos e fazer
reformas patrimoniais que favoreçam o bem-estar
de seus membros. São igrejas que passaram a
existir para si mesmas. Igrejas que vivem isoladas
e separadas daqueles que precisam ser alcançados pelo evangelho de Jesus. Essas igrejas precisam repensar sua missão para que suas prioridades e agendas sejam coerentes com as prioridades
de Deus.
Penso que devemos reﬂetir um pouco mais
nas palavras do Senhor dirigidas ao apóstolo
Paulo, numa visão, quando estava na cidade de
Corinto: “Não tenha medo, continue falando e não ﬁque
calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou
feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade.” (At. 18:910).

DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
CLIQUE PARA BAIXAR OU ACESSE: www.bit.ly/demonstracao_2018

BALANÇO FINANCEIRO

CLIQUE PARA BAIXAR OU ACESSE: www.bit.ly/balanco_2018
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UMA IGREJA RELEVANTE
PARA SOC EDADE
PR. ELIAS F. INÁCIO
DIRETOR PATRIMONIAL

Vivemos em um tempo de constantes
mudanças em vários segmentos da sociedade.
Essas mudanças trazem consigo vários desaﬁos à igreja cristã, e esses mesmos desaﬁos
devem ser encarados como verdadeiras oportunidades para comunicar o evangelho de
maneira contextualizada com a cultura.
A resposta para a indagação e a inquietude dessa geração está em Cristo, ele é suﬁciente para as nossas necessidades.
Quando olhamos para o Sermão do
Monte, percebemos que podemos tirar dali
algumas respostas para essa inquietude:
A primeira coisa que a Igreja tem que ter é
convicção de sua identidade (Mateus 5: 13-14),
porque essa identidade gera responsabilidade
e estabelece a contracultura (Mateus 6: 8).
As pessoas buscam fama (Mateus 5:16),
glória (Mateus 6:2), poder, dinheiro e status
(Mateus 6:19-24), etc. Porém, uma Igreja que
tem convicção de sua chamada não vai buscar
isso, mas o contrário, irá buscar a glória de
Deus (Mateus 5:16), e o Reino de Deus (Mateus
6:33).
Em segundo lugar esta geração só vai
ouvir pessoas que têm convicção do que está
proclamando (Mateus 6: 9-10), sai da teoria
(Mateus 7: 26-27) para a prática (Mateus 7: 2425), que vive na transparência (Mateus 5: 9; 5:
21-24; 5: 37), na celebração da verdade (Mateus 5: 3-12), na prioridade e no desapego de tudo
o que não é de Deus (Mateus 6: 10; 6: 31-33).
Em terceiro lugar, a Igreja não pode
relativizar a Palavra de Deus por causa do
sucesso do pragmatismo excêntrico e nem
pelas afrontas desse mundo. Temos que permanecer ﬁel à Palavra de Deus, que é a absoluta
verdade (João 17: 17) e precisa ser guardada e
praticada (Mateus 7: 24-27).

Em quarto lugar, a consciência ética da
atual geração é relativizada e liberal, na Igreja
de Cristo existe uma ética, um padrão moral
antagônico e contracultural: “Não sejam iguais
a ele...” (Mateus 6: 8, NVI).
O mundo tem que notar que a Igreja de
Cristo não é estilo ostentação, mas ela encarna
um estilo de vida simples (Mateus 6: 25-26), o
Supremo Bem que a Igreja almeja como valor
não é eterno (Mateus 6: 33).
Em quinto e último lugar, a Igreja de
Cristo que vive o Sermão do Monte deve ser
conhecida como a comunidade do perdão, da
oração, do amor, do afeto, da verdade, da alegria, da contraculturação, da unidade, etc., só
assim o mundo irá nos ouvir.

O MUNDO TEM QUE NOTAR
QUE A IGREJA DE CRISTO NÃO
É ESTILO OSTENTAÇÃO, MAS
ELA ENCARNA UM ESTILO DE
VIDA SIMPLES...

Texto adaptado do original “A igreja
cristã e os desaﬁos da pós-modernidade:
relevância sem perder a essência”.
Gratidão!
Agradeço a Cristo pelo privilégio de
servi-lo como diretor patrimonial em nossa
convenção, pelo privilégio de aprender e crescer junto a esta equipe, Pr. Fernando S. Duarte,
Pr. Alexandre N. Oliveira, Pr. Adriano A. Fiuza e
Pr. Willian R. S. Pereira. Agradeço a amizade, as
lutas, o aprendizado e crescimento mútuo,
enﬁm, pelo respeito e carinho de cada um dos
companheiros de diretoria. Sou grato também
aos funcionários do escritório regional Ailton,
Everaldo, Paulinha e Eloiza, incansáveis no
trabalho do Senhor.
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BATISMOS
JANEIRO 2018 À DEZEMBRO 2018

Araçatuba

Araraquara

Araraquara

Catanduva

Fernandópolis Centro

Fernandópolis Veneto

Fernandópolis Centro

Frutal
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BATISMOS
JANEIRO 2018 À DEZEMBRO 2018

Itápolis

Iturama

Itápolis

Jales 1

Jales 2

Fernandópolis Centro

Macedônia

Macedônia
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BATISMOS
JANEIRO 2018 À DEZEMBRO 2018

Meridiano

Mirandópolis

Mirassol

Olímpia

Paranaíba

S. J. Rio Preto 1

S. J. Rio Preto 2

Santa Fé e Aparecida
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BATISMOS
JANEIRO 2018 À DEZEMBRO 2018

São Carlos

Urupês

Votuporanga MG

Votu. Pozzobon

Tanabi

Votuporanga MG

Votuporanga MG

Votu. Pozzobon
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UM MINISTÉRIO
RELEVANTE EM M SSÃO
DSA. CLAÚDIA DUARTE

VICE-DIR. DO MINISTÉRIO CRIANÇA E ADOLESC.

A

o observarmos as ruas, praças,
parques, bairros, lojas, shoppings, residências e escolas de
uma cidade chegamos a uma importante
conclusão: o número de crianças e adolescentes que vivem nas cidades é expressivo. Não
temos dados exatos deste número, mas o fato
é que uma boa parte da população de nossas
ruas, bairros e cidades é formadas por aqueles
que ainda não completaram os dezoito anos de
idade. Isso nos faz reﬂetir sobre a nossa
missão como discipuladores dos kids e dos
teens.
Reﬂetindo sobre a importância de uma
igreja cristocêntrica e relevante na cidade,
podemos considerar que esta relevância do
corpo de Cristo também se estende às crianças
e adolescentes, ou seja, a nova geração. Uma
geração cada vez mais conectada ao uso da
tecnologia, mas também carente do evangelho
de Cristo e de sua maravilhosa graça e salvação. E o grande desaﬁo é que nós fomos
chamados por Deus para alcançarmos estas
crianças e adolescentes, transmitindo a eles
que a vida deles é importante e preciosa para
Deus, que ama cada um deles com seu amor
ﬁel.
Para alcançarmos esses pequeninos e
não tão pequeninos assim (no caso dos adolescentes) é necessário em primeiro lugar que
reconheçamos que é nossa responsabilidade
falarmos de Jesus para eles e o discipularmos.
Além disso, precisamos estar dispostos a
investir nosso tempo, nosso esforço, nossas
orações neste propósito: de tornar a igreja em
que servimos a Deus mais relevante não
somente para os adultos, mas também para as
crianças e adolescentes. Os meninos e meninas que moram no bairro em que estão localizadas nossas igrejas precisam conhecer quem
é Jesus e qual é o propósito do Salvador para
as suas vidas e suas famílias.

Da mesma forma, é muito importante
que tais meninos e meninas saibam que a
igreja é uma comunidade na qual poderão viver
a fé em Cristo e que os ajudará sempre, em
todos os momentos. Nós somos o instrumento
de Deus para ajudarmos nossa igreja a ser
mais atuante e a fazer diferença no bairro e na
cidade onde estamos inseridos. As crianças e
adolescentes estão também inseridos neste
desaﬁo. Cabe a cada um de nós nos colocarmos a disposição do nosso Senhor e Salvador
para que ele use nossas vidas para que esta
nova geração conheça aquele que era, que é e
que há de vir (Apocalipse 1:8).

NÓS SOMOS O INSTRUMENTO
DE DEUS PARA AJUDARMOS
NOSSA IGREJA A SER MAIS
ATUANTE E A FAZER DIFERENÇA
NO BAIRRO E NA CIDADE ONDE
ESTAMOS INSERIDOS.
Devemos também motivar as crianças e
adolescentes que fazem parte de nossas
igrejas a cumprir a missão dada por Cristo de
compartilhar a salvação e a graça do Senhor.
Todos nós, juntos para proclamar o evangelho
que é o poder de Deus para a salvação de todo
aquele que crê.
Que eu e você sejamos impulsionados
pelo Espírito Santo a cumprir a missão de
alcançarmos a nossa geração para a glória de
Cristo.
No Senhor, em quem nosso trabalho de
ser bíblico e relevante para a salvação das
crianças e adolescentes não é vão,
Ministério de Crianças e Adolescentes
da Convenção Noroeste Paulista
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NOVAS GREJAS PARA
UMA NOVA GERAÇÃO
PR. ROBERSON ZANUTTI
DIR. MINISTÉRIO DE JOVENS

“A igreja mudou! A igreja de quando eu
aceitei Jesus não é mais a mesma”.

S

e você é jovem e conversa com
pessoas mais velhas que você,
possivelmente já tenha ouvido
este desabafo que normalmente está ligado a
um tom de nostalgia. Eu quero chamar a sua
atenção para uma reﬂexão sobre este sentimento real e presente na vida de muitos dos
nossos irmãos, somado a nossa missão.
Como pastor, já ouvi dezenas de vezes
estas palavras e uma pergunta que gosto de
fazer com um sorriso é: “e o resto do mundo,
continua igual?”. Quando a maioria dos
membros de nossa igreja conheceu Jesus,
itens como geladeira, televisão, entre outros
que consideramos básicos, eram itens de
luxo que muitos deles não tinham.

evangelho a toda criatura.
Os smartphones se atualizam, mas
não perdem o seu princípio: facilitar a comunicação entre as pessoas. De igual forma, a
igreja pode e precisa se atualizar, mas a
ﬁnalidade precisa ser legitima, já que consiste em continuar comunicando a salvação aos
pecadores, sendo a ponte entre peregrinos e
o Caminho!
Jovem, o seu chamado é para hoje!
Você já é a atualização de Deus para a igreja
do presente! Ande, estude, divirta-se, comunique-se como bom cristão e você fará a
diferença. Desenvolva ações na sua igreja
local para fazer a ponte de seus amigos com
o evangelho. Use a criatividade sem perder o
princípio!

O mundo vive um constante F5, se
atualizando, se renovando e se reinventando.
E isso não deveria nos assustar, tão pouco
nos pegar desprevenidos, aﬁnal de contas
nos orgulhamos de ter o livro mais atual do
mundo em nossas mãos.

JOVEM, O SEU CHAMADO É
PARA HOJE! VOCÊ JÁ É A
ATUALIZAÇÃO DE DEUS PARA
A IGREJA DO PRESENTE!

A igreja de Cristo precisa ser sensível e
se preparar para que possa continuar se
comunicando com as pessoas do mundo
atualizado. Ações que funcionaram no passado precisam ser atualizadas para continuar funcionando no presente! Você se lembra
do seu primeiro smartphone? Porque você o
trocou? Possivelmente por que ele ﬁcou
desatualizado! Hoje ele não suportaria e não
comportaria as informações e logo deixaria
de comunicar.

Se a igreja não conseguir se comunicar
para esta geração, ao morrermos a igreja
também morrerá. Não podemos permitir que
entremos em extinção por que não conseguimos abrir mão da nostalgia, dos corinhos de
fogo, da gravata ou de tradições humanas só
porque quando aceitamos Jesus era assim. O
mundo muda, a igreja muda para se comunicar; o mundo se mundaniza, no entanto a
igreja presente no mundo e se comunicando
o santiﬁca pela mensagem do evangelho.

Como igreja precisamos nos preparar
para que nossa comunicação também não
seja interrompida por falta de atualizações.
Somos chamados por Deus para comunicar o
ABRIL 2019 / MINISTÉRIO COM JOVENS
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MULHERES DIFERENTES
FAZENDO A D FERENÇA
DSA. ADRIANA COVEIRO
DIR. MINISTÉRIO DE MULHERES

O

s primeiros capítulos de 1
Crônicas relatam a genealogia
de Davi. Ao nos depararmos
com essa sequência inﬁndável de nomes,
nos sentimos tentados a procurar outro
capítulo para ler. Mas, se olharmos com mais
cuidado veremos a menção de uma pessoa e
algo marcante que realizou. O texto de 1
Crônicas 7: 24 é um desses achados: “Efraim
foi pai de uma ﬁlha chamada Seerá. Ela
construiu as cidades de Bete-Horom-deBaixo, Bete-Horom-de-Cima e Uzém-Seerá.”
Ao voltarmos apenas alguns versículos
(20 a 23) vemos o contexto e a história da
família de Efraim. A partir do versículo 20
temos a relação dos membros dessa família.
Após mencionar alguns nomes há destaque
para dois ﬁlhos de Efraim: Ézer e Eleade
(irmãos de Seerá) que foram mortos quando
tentavam roubar o gado dos moradores de
Gate. O pai chorou por muitos dias, foi consolado, teve outro ﬁlho e sua angústia era tão
grande que colocou nele o nome de Berias
porque a desgraça tinha caído sobre o seu
lar.
É uma família que nos leva a pensar: as
coisas vão mal nessa casa.
Nesse momento, o texto traz uma informação preciosa, Efraim também teve uma
ﬁlha chamada Seerá que ao invés de humilhação e tristeza, trouxe alegria e orgulho.
Através de seu exemplo somos lembrados de
que pessoas são diferentes e se servirem a
Deus com sinceridade, dependência e entendimento podem fazer as escolhas certas
para sua vida.
Seerá é mencionada em apenas um
versículo, mas percebe-se sua importância
para a vida de outras pessoas. Ela fez a

diferença na sua família e se destacou ao
construir três cidades.
O que há de tão especial nisso? Por que
Seerá foi uma mulher diferente e fez a diferença?
Vejamos:
Não se vitimizou.
Não seguiu o exemplo dos irmãos.
Não usou a história dos irmãos como
uma vergonha para ela, mas teve atitude.
Escolheu ediﬁcar, construiu três cidades e contribuiu para o abrigo das pessoas
que voltavam do exílio no Egito.
Quebrou barreiras numa sociedade em
que a mulher não era valorizada e a liderança
era predominantemente masculina.
Construiu cidades numa cultura em que
o empreendedorismo era algo dedicado
exclusivamente a ﬁgura masculina.
Rompeu com o preconceito, se fez ser
ouvida.
Ediﬁcou, liderou, construiu.
Foi sábia, escolheu ediﬁcar e não
apenas para ela, mas para outras pessoas
que se beneﬁciaram das cidades.
Essa mulher é uma fonte de inspiração.
Seu testemunho tem ultrapassado gerações
e chegou até nós.
Cumpriu o propósito de viver para a
glória de Deus e fazer a diferença. Mas e
quanto a nós que servimos a Deus nos tempos atuais? Ainda podemos fazer a diferença?
Sim, com certeza. Independente da
forma como chegamos a Cristo, se marcadas
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por uma tragédia familiar, pelo luto, pela dor,
ou se chegamos bem. A mulher pode e deve
fazer a diferença hoje na vida das pessoas ao
seu redor e ser uma ediﬁcadora. Toda mulher
tem vários papéis e atividades: trabalho,
estudo, tarefas domésticas, ﬁlhos, amigos,
família, igreja. Isso nos dá o privilégio de
ajudar e ediﬁcar muitas outras vidas.
Somos muito dedicadas, temos o dom
de cuidar e proteger as pessoas com quem
convivemos. Conseguimos nos colocar no
lugar do outro, sentir sua dor, dar o que temos
para ajudar.
Mulher, o que a torna diferente? Como
fazer a diferença?
Supere barreiras.
Quebre tabus.
Não se vitimize.
Não use a história do seu passado,
como desculpa. Ajude outras pessoas que
estão passando pelo mesmo problema e que
ainda não sabem que o que mudou sua vida
foi Jesus Cristo.
Construa um casamento sólido.
Ore e oriente seus ﬁlhos para servir o
Senhor naquilo que Deus sonhou para eles.
Sonhe em cursar faculdade, em ter uma
proﬁssão.
Contribua por meio de seus dons e
talentos com a igreja, com a cidade e para um
país melhor.
Ajude outras pessoas a superarem
momentos de dor e compreender a ação de
Deus em suas vidas.
Ame em palavras e obras.
Cuide, proteja e contribua com o crescimento das pessoas em casa, na igreja e no
trabalho.
Em meio à doença, lares infelizes e
desemprego, leve a esperança que brota da
fé em Cristo, através de uma palavra de
ânimo, escutando, aconselhando ou orando.
Trabalhe pela paz, pela justiça e pelo
que é correto, pela prosperidade de seus
vizinhos e da sua cidade.
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para construir relacionamentos, ediﬁcar
outras vidas e ser uma bênção para aqueles
com quem convive.
Mulher, você pode amar e servir, pois
tem aprendido com o melhor exemplo, nosso
Mestre Jesus.
Que grandes construtoras podemos
ser! Que caráter podemos ediﬁcar nos ﬁlhos.
Que inﬂuência podemos construir ao redor

A MULHER PODE E DEVE
FAZER A DIFERENÇA HOJE
NA VIDA DAS PESSOAS AO
SEU REDOR E SER UMA
EDIFICADORA.
de nós. Que testemunho do que Cristo fez em
nossa vida pode ser visto.
Aceita o convite? Seja uma mulher
diferente e faça a diferença.

Mulher, você é diferente. Jesus mudou
sua história, permita que ele use sua vida
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