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/ editorial

Um ninho para si
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Você se sente motivado para ir ao culto?
Não é incomum que a motivação de algumas pessoas
seja o fato de ali se encontrarem com os amigos. Para
outros, porque ir aos cultos é o cumprimento de um “dever espiritual”. Para outros, é um hábito. Os motivos podem ser vários, mas, na verdade, a essência do culto é a
intimidade com o Senhor. Jesus confirma este princípio
à mulher samaritana (Jo 4.21-24), dizendo que para se
prestar um culto “em espírito e em verdade” era necessário conhecer a Deus. E o Pai foi totalmente revelado a
nós na própria pessoa de Jesus Cristo (Jo 14.9).
No Salmo 84, os filhos de Coré declaram que eles
ansiavam por estar nos “átrios do Senhor” e citam as
suas motivações. Naquele local eles encontravam o
Deus vivo (v.2) e, tanto quanto os passarinhos se sentiam aconchegados em seus ninhos, eles também se
sentiam em casa (v.3).
Encontravam ali uma felicidade que os levava a
um permanente espírito de louvor (v.4). Eram pessoas
seguras na força e na direção que o Senhor lhes proporcionava, o que lhes capacitava a enfrentar “os vales
áridos”, pois se viam sob a perspectiva de que seriam
alvos dos contínuos cuidado e bençãos de Deus. Tudo
isto os tornava mais fortes para vencer as dificuldades
(v.6 e 7). Portanto, não é por acaso que eles preferiam
estar na casa de Deus a estar em qualquer outro lugar
com os perversos (v.10). O Pai era sua fonte de luz,
de proteção e de todo o bem (11) e eles sabiam disto
porque O conheciam muito bem.
E como alcançar essa intimidade? Por meio de encontros diários com o Senhor (oração, meditação na
Palavra, louvor...). São eles que nos preparam, até que
todo o nosso ser anseie, ardentemente, participar dos
cultos coletivos. Então, abracemos este sério compromisso e preparemo-nos para cultuar.
Ainda hoje a igreja pode ser um ninho para nós, e
os nossos cultos podem ser inspirativos, ricos e abençoadores. Boa leitura! \\
Valdenice Pimenta de Araújo
Editora
@valdenicepimenta
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/// diretodamesa

O Culto Inspirador!

N

as igrejas que mais crescem no mundo, segundo a pesquisa da equipe do Desenvolvimento Natural da Igreja (DNI), verificou-se
que há uma marca fundamental que proporcionou o
seu crescimento: o culto inspirador. Para os participantes dos cultos destas igrejas tratava-se de uma experiência prazerosa e não pesarosa.
Foi observado que as igrejas que mais cresciam
dedicavam tempo para que, na liturgia de seus cultos, houvesse o que chamavam de “elementos essenciais do culto cristão”, que é o louvor, a oração, a
pregação, a ceia do Senhor, os dízimos e as ofertas.
Os líderes destas igrejas entenderam que sem estes
elementos na liturgia não haveria edificação para os
participantes do culto. Eles concordaram com o objetivo bíblico de que a razão fundamental do culto
cristão, além de glorificar a Deus, é a edificação dos
seus participantes. Paulo nos ensina que tudo o que
acontece no culto é para que a “igreja seja edificada”
(1 Co 14.5,12,17, 26,). Podemos dizer então que um
culto inspirador é aquele que, através de sua liturgia,
edifica o povo de Deus.
Neste ponto temos tanto a refletir como a questionar. Um culto onde a Palavra de Deus não é pregada
com seriedade seria uma experiência edificante? Os
dirigentes de nossos cultos têm sido zelosos no preparo deles? Há um comprometimento espiritual de
cada um de nós neste sentido? Lembremos sempre da
orientação paulina. Ele reclama dos membros da igreja de Corinto pela desordem com que participavam
do culto e os convoca para o celebrarem com ordem e
decência (1 Co 14.26-40).
Cabe relatar aqui que a pesquisa demonstrou que
os cultos voltados para os de fora, como se fosse uma
apresentação, um show, não redundou em maior crescimento das igrejas que os praticavam. Pelo contrário,
foi essencial para o desenvolvimento das igrejas no
mundo inteiro a dedicação em preparar e em promover

cultos onde havia uma boa organização, as músicas
eram bem escolhidas, as mensagens eram genuinamente bíblicas, as orações eram feitas tanto para confessar pecados como para exaltação ao Senhor, a ceia
era ministrada com cuidado e onde os dízimos e ofertas eram recolhidos com o devido cuidado. Quem não
gostaria de participar de cultos assim?
Vale a pena investir no preparo e na realização de
cultos como estes, onde tudo concorre para a edificação dos participantes; onde há motivação para se
levar um visitante, onde as forças espirituais são renovadas para os labores da semana, onde o que se
aprendeu ali é refletido durante os intervalos dos
cultos. É gratificante se preparar para ir a uma igreja
onde há comprometimento com os valores espirituais
que norteiam um culto cristão. Igrejas assim crescem
no mundo inteiro, atraem crentes e visitantes, geram
segurança, geram comprometimento, promovem edificação genuína.
Christian Schwarz nos ajuda com o seguinte desafio: “Talvez você pertença ao grupo de cristãos que até
o momento pensavam que suportar um culto maçante fosse uma virtude cristã. Você não precisa acreditar
nisso. Você pode, com toda a razão, esperar um culto
que o inspire, que você não queira perder porque lhe
dá energia para toda a semana”
Que seja assim em cada Igreja Cristã Evangélica.
Que sejamos conhecidos pela maneira dedicada e
consagrada com que preparamos e ministramos nossos cultos ao Senhor. Que nossa liturgia seja linda,
mas que especialmente seja bíblica e que no final traga edificação para os participantes. Que nossos cultos
sejam inspiradores! \\

Pr. Luiz César Nunes de Araújo
Presidente da ICEB
@pr.luizcesar
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Prepare o seu coração
para receber a Palavra

D

eus valoriza grandemente sua Palavra. Na
verdade, tudo começou com ela. Gênesis 1.3
afirma: “Disse Deus...”. O autor de Hebreus
interpreta as verdades desse versículo dizendo que
“Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela
palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir
das coisas que não aparecem” (Hb 11.3).
Deus, ao criar o homem, lhe ordenou claramente que não comesse da árvore do conhecimento do
bem e do mal, porque no dia em que dela comesse, morreria (Gn 2.16,17). Isto significava que Adão
manteria intimidade com Deus, segurança e vida
para sempre se obedecesse à Sua voz. Infelizmente,
o primeiro casal não ouviu a Deus, mas ouviu a voz
de Satanás (Gn 3.1-5). E Deus confrontou o homem
por sua desobediência: “Visto que você deu ouvidos
à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu
lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por
sua causa...” (3.17). A expressão hebraica “deu ouvidos” advém do verbo hebraico ( עַמָׁשshamá). É a
mesma palavra para “ouvir”, “escutar”, “obedecer”.
Adão ouviu sua mulher ao invés de continuar ouvindo (obedecendo) a Deus.
Assim, entendemos que a voz de Deus é suprema,
entretanto desde que o pecado entrou no mundo a
tendência de todos não é ouvir a voz do Senhor, mas
ouvir a voz de Satanás, do próprio coração, da filosofia
e do ensino humano.
O povo de Deus precisa aprender a habituar-se a
ouvir a voz de Deus, e a sua voz está em sua Palavra.
O Salmo 138.2 afirma: “...pois magnificaste acima de
tudo o teu nome e a tua palavra”. Deus valoriza e se revela em Sua Palavra; seus discursos foram inspirados,
escritos e preservados num livro chamado pela Bíblia
de “Escrituras” (Jo 5.39; 2Tm 3.16) e porque ela revela
Deus, ela é verdadeira, confiável e plena de autoridade
sobre tudo e todos.
6

Então, Deus espera que todos — especialmente o
seu povo — a valorizem e a ouçam, obedecendo-a.
A palavra de Deus precisa urgentemente voltar a ser
prioridade na vida pessoal de cada cristão. Ela precisa
ser lida, estudada e meditada e, acima de tudo, praticada. Os lares precisam se reunir ao redor da Palavra
de Deus. Pais e filhos precisam habituar-se a ouvir a
voz do Senhor através da sua Palavra. A igreja precisa
pregar e ensinar a Palavra. Na vida pessoal, familiar e
congressional, a Palavra de Deus precisa ser a prioridade. É necessário viver assim seis dias por semana e
juntos uma vez por semana. Ambos são necessários.
A igreja, como a comunidade dos seguidores de
Jesus, precisa fazer da Palavra de Deus sua mais alta
prioridade e colocar-se sob a autoridade dela. É responsabilidade da igreja pregar e ensinar a Palavra em
culto público. Isso implica que pastores, pregadores
e líderes devem solenemente cumprir a ordem dada
pelo apóstolo Paulo: “Prega a palavra, insta, quer seja
oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com
toda a longanimidade e doutrina” (2Tm 4.2).
Pregai! Essa foi a ordem dada por Jesus ao comissionar seus discípulos quando disse: “...pregai que está
próximo o reino dos céus” (Mt 10.7). Reforçou essa
mesma ordem quando de sua ressurreição, antes de
voltar aos céus: “...ide por todo o mundo e pregai o
evangelho a toda criatura” (Mc 16.15). Pedro, cumpriu cabalmente essa ordem logo no início da igreja,
tendo um auditório com judeus e diversas outras nações representadas (At 2).
Desde o início da igreja, a tônica e o viés apostólicos tornaram-se claros e definidos: “...nos dedicaremos à oração e ao ministério da Palavra” (At 6.4).
Enquanto na “oração” os apóstolos falavam do povo
a Deus, através do “ministério da Palavra” eles falavam de Deus ao povo. Os apóstolos foram inspirados
no exemplo de Moisés (Êx 7.2; 18.19), dos profetas (Is

Foto de Ben White no Unsplash

38.4; Jr 2.1; 23.29; Ez 25.1; 30.1), de João Batista (Lc
1.15-17; 3.18) e do próprio Senhor Jesus (Mt 4.4; Mc
1.38; 2.2; 4.33).
Uma das formas poderosas de considerar e honrar a Palavra de Deus em culto público é ouvindo-a
atentamente. Isso implica que o povo de Deus deve
se preparar para receber a Palavra, e a atitude de cada
membro da igreja precisa ser igual ou melhor do que a
da multidão descrita em Lucas 5.1, a qual apertava Jesus “..de todos os lados para ouvir a palavra de Deus”.
Um grande exemplo da prática em ouvir a Palavra
de Deus no Novo Testamento é a igreja de Bereia. Lucas descreve essa igreja dizendo: “Os bereanos eram
mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando
todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim
mesmo” (At 17.11). Isso talvez explique por que Paulo
escreveu duas cartas corretivas para a igreja de Tessalônica e nenhuma para a igreja de Bereia.
A Palavra de Deus é a Verdade santificadora, ou
seja, ela o afasta do pecado e o traz para Deus e a sua
vontade. Jesus mesmo afirmou: “Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade” (Jo17.7). Assim, a
verdade não é o que outro ou você diz, acha ou pensa.
A verdade é o que Deus diz. Essa verdade está revelada nas “Escrituras”. Essa verdade precisa ser ouvida
1 https://www.godtube.com/news/25-top-john-macarthur-quotes.html

e aplicada atentamente na vida. Tiago exorta solenemente: “Sejam praticantes da palavra, e não apenas
ouvintes, enganando-se a si mesmos” (Tiago 1.22).
Sendo assim, e sabendo que as “Escrituras” são a
Palavra, a voz, o querer, o interesse, a norma e a vontade de Deus, e que ela nunca cairá em desuso, disponha-se a chegar em culto público para ouvi-la. Você
precisa aprender a treinar seus ouvidos para ouvi-la e
seus pés e mãos para praticá-la. Prepare o seu coração na semana orando por você, pelos demais ouvintes e pelo pregador. Ore para que o Senhor capacite
o pregador na escolha, na explicação e na aplicação
do texto bíblico. Ore quando estiver em culto público,
pedindo ao Senhor para que as verdades possam falar
ao coração de todos.
Ouvir a Palavra de Deus é o remédio que pode
mudar definitivamente uma sociedade, especialmente
a igreja cristã em nossos dias. Em um mundo marcado pelo entretenimento, onde a visão é mais estimulada do que a audição, ouvir torna-se um grande
desafio. Contudo, pertinentes são as palavras do Dr.
John MacArthur: “A única esperança para esta ou
qualquer outra sociedade é ouvir a Palavra do Senhor
e obedecer.”1 \\

Pr. Roberto Amorim
Pastor da ICE Setor Oeste (Goiânia/GO)
@photoamorim
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/// vidaministerial

O

culto cristão é o ato mais importante e mais
empolgante da vida do homem, pois o próprio Deus tem chamado os povos para a
adoração, e esta pode acontecer no chamado culto da
vida (1Cor 10:31) e no culto público (Êx 12:16; Jl 1:14;
1Cor 14:26-33; Hb 10:25).
Para o culto público, onde os crentes se reúnem
em assembleia solene, Deus pede ao seu povo que
haja zelo e temor (Hb 12.28), e há uma ordem ou liturgia requerida por Deus, que é o alvo da adoração.
Para que esta liturgia o agrade, Ele mesmo ordenou um Ministério para dirigir esse culto e velar pelo
santo rebanho em adoração. Por essa razão, esse breve
artigo se propõe a uma reflexão no Antigo Testamento, Novo Testamento e à luz do culto inspirador.
1. No Antigo Testamento
A Bíblia revela que Deus instituiu Ministros para
que servissem como oficiais na direção do culto. “...
Também santificarei Arão e seus filhos, para que me
oficiem como sacerdotes” (Êx 29:44). Esse ofício seria
glorioso em todo o seu significado; sacrificial, no serviço e na cultura religiosa. Deus olharia para o dirigente do culto para receber a adoração e contemplar a
beleza do ofício: “Farás vestes sagradas para Arão, teu
irmão, para glória e ornamento” (Êx 28:2). “Para os
filhos de Arão farás túnicas, e cintos, e tiaras; fá-los-ás
para glória e ornamento” (Êx 28:40). Veja que o ofício
de Ministrar o culto era algo glorioso e belo aos olhos
de Deus.
A instituição de Ministros para a direção do culto
também é vista em 1Crônicas 25:6. Havia um rol de
encarregados pela música (v.1), mas eles não eram os
dirigentes e nem aqueles que prestavam contas pelo
culto público. Os sacerdotes o eram. Os músicos responsáveis em tocar no culto administravam apenas
o elemento musical e deveriam se submeter aos seus
pais, pois estes eram os dirigentes responsáveis pelo
serviço e culto da casa de Deus.
2. No Novo Testamento
Além do culto público ser celebrado no Templo,
no período interbíblico surgiu o culto na Sinagoga, co-

nhecido como o culto da Palavra. A instrução era o seu
ponto central, pois todo o ritual cerimonial era para o
Templo. Daí, a liturgia limitava-se à recitação do Shemá (Ouve, óh Israel - Dt 6:4-9), à recitação das bençãos
(Shemoneh Esreh) e à leitura da lei com exposição e leitura dos profetas. Essa liturgia era administrada sempre com ordem e em honra da Palavra de Deus.
Para que fosse mantida essa ordem e reverência na
adoração, e Deus fosse agradado, o culto era administrado por um dirigente. No texto de Lucas 4:16-20, vê-se essa ordem e a figura do dirigente (v.20). A palavra
usada aqui é ύπηρέτη (hypereté). O significado é “oficial”,
ou “ministro” em alguns casos. Em todo o N.T, quando
aparece essa palavra, mesmo em declinações diferentes,
a ideia é a mesma. Uma pessoa que oficializa, ou presta
um ofício de serviço e ainda um ministrante.
A igreja do N.T manteve os princípios litúrgicos
e eclesiásticos da Sinagoga. Não encontramos fundamento na Bíblia para um culto informal e nem para
um culto sem dirigente e conduzido inicialmente pelo
grupo de louvor como acontece em algumas igrejas
hoje em dia.
A eleição de presbíteros foi instituída para que houvesse ordem na igreja (Tt 1:5). Esses homens seriam
responsáveis pelo governo da igreja (1Tm 5:17); pelo
pastoreio (At 20:28), pelo Ministério da Palavra (1Tm
3:2; 2Tm 4:2) e por velar pelo rebanho. Nessa última
questão, há imperativos muito claros que exigem compromisso e responsabilidade: “...pastoreiai o rebanho de
Deus” (1Pe 5:2). Percebe-se que os presbíteros eleitos
cumprem os requisitos exigidos em toda a Bíblia para
os dirigentes de culto. Eles prestarão contas a Deus de
toda a administração espiritual e moral da igreja (Hb
13:17). Por essa razão, aquele que se esforça e preside
bem é digno de duplos honorários. São homens honrados e servos dedicados ao Senhor (1Tm 5:17).
3. O papel do Pastor
No Conselho Espiritual da igreja há a figura do
pastor. A ICEB diferencia os integrantes do Conselho
entre “presbíteros docentes” e “presbíteros regentes”1.
O presbítero docente, ou pastor, é o Ministro da Palavra e dele é exigida a administração dos sacramentos

1 Catecúmenos, p.69.
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/// vidaministerial
e a benção apostólica2. Os presbíteros regentes são
eleitos para cooperar com o pastor. Estes oficiais são
responsáveis pela igreja e o culto a Deus, porém ao
pastor cabe uma responsabilidade maior.
A razão bíblica dessa ordem eclesiástica na ICEB
se encontra na interpretação de 1Timóteo 5:17 e Efésios 4:11. Diferentemente dos luteranos e anglicanos,
o movimento reformado observou que entre os presbíteros eleitos havia aqueles que “se afadigam na palavra e no ensino” e no texto de Efésios 4:11 – “Deus
concedeu uns... para pastores mestres”. Sendo assim,
esses presbíteros que ministram e vivem do Ministério deveriam receber um título diferente pelo seu ofício; ou seja, o de pastor. Sobre isto, Calvino declarou:
“Nós podemos aprender aqui, que havia naquele tempo
dois tipos de presbíteros; pois não foram todos ordenados
para ensinar. As palavras significam que “governam bem” e
com honra, mas não todos ao ofício de ensino. E, de fato,
foram escolhidos dentre o povo homens de valor e bom caráter, que unidos aos outros presbíteros exercem em Conselho e autoridade na administração e disciplina da igreja...
Ambrósio reclamou que esse costume havia sido desutilizado na igreja pelo orgulho e desejo de poder” (Calvino,
comentário de 1Timóteo 5:17).

Calvino ainda diz que “Satanás, para privar a igreja do ensino da Palavra, faz com que as pessoas não
cuidem de seus pastores e se tornem ingratas e isso
é um truque que ele utiliza”. Quando o pastor deixa
de cumprir sua responsabilidade como dirigente do
culto, o povo constrói bezerros de ouro, semelhante
ao que Arão permitiu o povo fazer.
4. O pastor e o culto inspirador
Se o pastor é responsável pelo culto e prestará contas
a Deus ele precisa ter certeza de que, à luz da Palavra, o culto público da igreja agrada a Deus. Depois ele
precisa analisar, à luz da experiência da comunidade,
se a congregação tem conseguido se achegar a Deus e
se estão sendo elevados em espírito a uma intimidade
pessoal e coletiva com o Senhor.
Nesse caminho, gostaria de sugerir alguns passos
para que nosso culto seja bíblico e inspirador.
O primeiro, é considerar fielmente as Escrituras
na elaboração do culto. Não é verdade que a Bíblia
se silencia sobre a ordem de culto, há diversos livros
2 Catecúmenos, p.68.
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e teólogos que militam nesta seara, demonstrando
princípios e elementos para o culto a Deus.
Depois, o pastor poderia instruir os presbíteros sobre o ensino bíblico para o culto e a liturgia, a fim de
que estejam preparados para a direção e a orientação
dos membros. Treine seus presbíteros e caminhe com
eles na oração e no ensino. Elabore com eles uma liturgia, incluindo os elementos essenciais do culto e
uma ordem a ser seguida, considerando qual é o melhor momento para encaixar os elementos, como um
elemento pode promover o seguinte e como essa ordem pode ser bonita e instigante para a adoração. O
tempo também deve ser analisado e estabelecido, um
culto com muitos espaços entre os elementos e uma
administração malfeita pode atrapalhar a concentração e causar divagação nos congregados. Use o tempo
com sabedoria e de forma útil.
A última sugestão é que o pastor poderia considerar o aspecto espontâneo no culto. O dirigente precisa
ter fogo no coração e fazer com que esse fogo alcance
a congregação para que, cheios de vontade, adorem a
Deus. As pessoas se sentem mais motivadas quando
participam dos elementos do culto. Como dirigente
ele poderá escolher algumas pessoas para a oração,
leitura de um texto e até mesmo para trazer uma breve
palavra de encorajamento e testemunho para a congregação. A Bíblia diz “Ora, quando vos reunis, cada
um de vós tem um salmo, ou uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua e outro tem a interpretação dessa língua.
Tudo seja feito para a edificação da Igreja” (1Cor 14:
26), e essas oportunidades trazem inspiração e desejo pelo culto a Deus. Entretanto, a participação dos
membros não tem como propósito revelar informalidade ou desleixo, mas demonstrar a espontaneidade e
a importância do culto ser de fato congregacional. O
pastor como dirigente deve manter a ordem e conduzir esse processo de participação e ainda analisar se
aquilo edificará ou trará desordem.
O pastor não ocupa uma figura de clero e sacerdote, mas uma figura de Ministro e dirigente, que mantem a ordem e guia o povo para que, de forma inspirativa, motivadora e cheia da presença de Deus possam
todos adorar, como a verdadeira Igreja de Deus. \\

Foto de Anna Earl no Unsplash

/// educaçãocristã

As crianças
no culto
Pensando sobre culto inspirativo me pergunto:
o que vem a ser algo inspirador? No dicionário diz:
“Que é capaz de inspirar, estimular, entusiasmar, influenciar; que induz ou influencia a produção artística
ou intelectual; que oferece ideias que serão alteradas e
executadas por outra pessoa.”
Culto inspirativo tem tudo a ver com as crianças
na igreja, então. Ele deve inspirar, estimular e influenciar seus participantes. E quem mais precisa ser induzido a adorar a Deus, a amar a casa do Senhor e a
servi-lo? As crianças!
Não é certo pensar que para um culto ser inspirativo as crianças devem estar longe, lá nas “salinhas”
delas, dando sossego aos seus pais e permitindo que
os adultos tenham momentos de contemplação, livre
do barulho e da movimentação infantil. As crianças
precisam participar dos cultos também. Pelo menos
de uma parte de cada culto, especialmente durante
a parte de abertura e louvor. Elas precisam aprender
com seus pais a importância de estarem juntos, como
família, na casa de Deus (não devem ser deixadas soltas correndo pela nave do templo ou sentadas com as
outras crianças nos bancos da frente).
As crianças precisam que seus pais lhes expliquem
o significado do que estão cantando, e devem seguir
com os olhos e os dedinhos a leitura bíblica (mesmo
quando ainda não sabem ler), entendendo que o culto
é um momento especial e a igreja é um lugar especial,
onde não se corre, nem come e se evita conversar.
E quando elas ficarem na igreja durante a pregação, os pais devem auxiliá-las a entender o que está
sendo falado. Uma ideia para isso é permitir que desenhem o que o pastor está falando (e se forem muito
pequenas para isso, os pais podem ir desenhando e
explicando baixinho, a fim de que façam a conexão do
desenho com o que estão ouvindo). Esses desenhos
poderão ser usados depois, em casa, para conversas

sobre o que aprenderam no culto. Os pais serão surpreendidos com os resultados de seu esforço.
Os pais devem entender, antes de tudo, que ensinar aos filhos é responsabilidade e privilégio dados por
Deus a eles. A igreja pode e deve auxiliá-los nessa tarefa, mas não se deve terceirizar essa missão. Um bom
programa de educação cristã da igreja é uma ferramenta importantíssima para a edificação espiritual
das crianças, sim, mas não substitui nem exime os
pais de seu dever.
Como igreja, precisamos criar espaços especialmente preparados para as crianças, com professores
capacitados e material adequado às diferentes faixas
etárias, mas precisamos também dar espaço a elas em
nossos cultos. Pelo menos um dos cânticos do período de louvor pode ser com a participação das crianças, com gestos ou até coreografia; a mensagem deve
ser acessível a todos (inclusive às crianças).
No Antigo Testamento vemos muitas reuniões em
que a Palavra de Deus era lida e todos a ouviam (até as
crianças de peito). Se naquele tempo, em que não havia
aparelhagem de som, bancos confortáveis e salas climatizadas, era possível fazerem isso, nós também podemos e devemos incluir as crianças no culto a Deus hoje.
Que tal se elas participassem pelo menos de um ou
dois cultos inteiros por mês na igreja e que, nos outros
dois ou três, fossem para as salas durante o período da
mensagem? Claro que os bebês e crianças muito pequenas poderiam ter ensino especial nas classes todos
os domingos, na medida do possível.
O pastor e o Ministério Infantil da Igreja devem
orientar os pais e a igreja sobre a importância de nossos
cultos serem inspirativos também para nossas crianças. \\

Ed. Cristã – Débora Bastos
Redatora da Revista Diadema Real
@debora.duarte.bastos
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/// nossacanção

Porque canto os Salmos e Hinos
Cresci num ambiente cristão repleto de hinos históricos, não havia um só encontro sem pelo menos
alguns deles. Mas, pergunto: os hinos são relevantes
para quem tem outra formação cristã? devem ser cantados, aprendidos e divulgados ainda hoje? Devemos
reaprendê-los? Devem embalar nossos encontros
com Jesus em culto público e em nossas devocionais?
Podem fazer parte da playlist em nosso celular? Digo
que sim. Por algumas razões sugiro ler o restante deste
texto com os Salmos e Hinos (papel ou digital) à mão:
Melodias belíssimas e muito bem escritas
Vários músicos cristãos contemporâneos dão valor aos hinos históricos (o Fernandinho gravou o coro
do 438; Paulo Baruk incluiu o 650 num medley só de
hinos. O mestre João Alexandre gravou uma série deles:
231, 525, 552, 102, 609, 32, 409...). Nosso hinário reúne
músicos de primeira qualidade: Ludwig Van BETHOVEN responde por cinco melodias; a mais cantada
conhecemos por “Tuas obras te coroam” (70). Outras
cinco são assinadas por Georg Friedrich Haendel.
A melodia do 102, Sossegai, nos carrega quase sozinha pelo enredo da poesia. A sequência dos agudos
e graves, bem escolhidos e alinhados, nos transporta a
sacudir na embarcação em luta contra as ondas do mar
bravio em busca de salvação e sossego. Quando, enfim,
paz e segurança são derramadas a melodia acompanha
a bênção e transmite paz. Como passar um Natal sem
desfrutar de uma “Noite de Paz” (74) e o “Vinde cantai, Jesus nasceu” (80)? É enriquecedor, musicalmente
falando, ouvir e cantar estes hinos. Nossos hinos, além
de tudo, são musicalmente relevantes.
Excelente conteúdo
Dedique algum tempo à poesia de Guilherme Luiz
dos Santos Ferreira (44) descrevendo o Amor Perene
de Deus por nós: a primeira estrofe afirma que o amor
de Deus já inundava seu coração criador. A trindade
nos amou na criação (primeira estrofe), no Calvário
(segunda). Em seguida (minha estrofe preferida) declara o amor de Jesus quando me batizou com o Espírito Santo em meu novo nascimento. Quando, pela

primeira vez em mim “entrou a eterna luz – o meu
Consolador” (no meu caso com seis ou sete anos de
idade no início dos anos sessenta). E, por fim, mergulha no amor eterno de Deus (quarta): de “a” a “z”,
de eternidade a eternidade, pelos séculos dos séculos,
do princípio à consumação de tudo. No tempo e na
eternidade: Deus é amor!
Em tempos de poesia tão pobre em nosso meio,
de conteúdo tolo e óbvio demais, com tantas canções
falando tão pouco; em várias, uma repetição infindável da mesma coisa, içar à tona poesias doutrinárias
como esta, é, no mínimo, sadio à fé cristã e útil à vida
num sentido absoluto e universal.
Bom português
Bendito Reverendo João Arantes Costa, e a Igreja
Evangélica Fluminense, pela última revisão nos Salmos e Hinos. Temos um belo texto poético a saborear.
Leia a poesia do 377, Maior amor, e note o primor da
tradução do Reverendo Porto Filho, composta em 1960
no fundo do mais profundo luto por sua filha assassinada
(atenção especial à terceira estrofe). Muitos considerarão um exagero da minha parte, mas, note o saudoso e
providencial uso da segunda pessoa do singular numa
súplica. Em dias de linguagem tão pobre vale a pena oferecer ao cristão a oportunidade de conjugar textos públicos cuidadosos e bem tecidos. E é saboroso oferecer
aos ouvidos de quem usa a língua portuguesa, uma prece
regida na segunda pessoa do singular, ornamentada com
o uso elegante dos imperativos!
Enfim...
Não vejo o menor sentido contrapor as excelentes canções cristãs contemporâneas aos maravilhosos
hinos históricos. Conheço e reconheço apenas dois
tipos de música: a boa e a ruim. Considero as canções
dos Salmos e Hinos de excelente qualidade musical,
teológica e poética.

Pr. Daniel da Silva
Pastor da ICE Paulistana
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/// amorfraternal

Uma Igreja Amorosa Cresce
acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição
COLOSSENSES 3.14

Por gostar muito de corais musicais, certa vez resolvi participar de um coral da Universidade em que
estudava. Que decepção!! Os participantes eram ásperos uns com os outros, alguns queriam que sua voz
se destacasse, outros reclamavam e criticavam. Percebi, então, que uma das coisas que eu mais apreciava nos ensaios dos corais evangélicos era o ambiente
cheio de afetividade, o que faltava ali.
Muitas de nossas igrejas têm esse mesmo ambiente aconchegante, permeado pelo amor! As pessoas
chegam e não querem mais deixar de frequentá-las!
Como elas conseguiram ser amorosas? Quais são as
características desse ambiente?
O apóstolo Paulo falou aos cristãos colossenses
(Cl 3.12-17) sobre o amor como o “vínculo da perfeição”. Ele começou lembrando àqueles irmãos que
Deus os elegeu e que, em Cristo, eles receberam a posição de “santos e amados” (v.12). Pedro no mesmo
sentido nos ensina que somos sacerdotes reais e povo
de propriedade exclusiva de Deus. Somos gente muito amada (1 Pe 2.9).
Pessoas convictas de que são totalmente aceitas e
amadas, mesmo com suas limitações e imperfeições,
são as mais capacitadas a amar as outras porque estão
emocionalmente nutridas (IJo 4.19).
Falando sobre o tema, Christian Schwarz explica
que o amor não se resume a um sentimento, tão somente, mas é principalmente uma decisão que se manifesta por meio de três aspectos. O primeiro deles é
a “verdade”, temos que ver a verdade com os olhos de
Deus. Outro aspecto é a “justiça” como a expressão
de uma moral que vai muito além de uma lei escrita,
exemplificada por Cristo no Sermão do Monte (Mt
5-7). E, finalmente, vem a “graça”, expressada através
de uma atitude que irradia calor, aceitação e alegria,
que tem como referencial a aceitação amorosa de
1 Schwartz, Christian A. As 3 cores do amor: a arte de compartilhar
a justiça, a verdade e a graça. Curitiba, PR. Ed. Esperança. p.20-35.
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Deus. Essas três dimensões do amor são manifestadas por meio do fruto do Espírito porque, afinal, este
fruto precisa tornar-se visível por meio de ações1.
Nisto, ele uniu-se ao apóstolo Paulo que ao utilizar
a palavra “revesti-vos” (Cl 3.12) indica algo como um
invólucro, uma cobertura. Quando as pessoas se relacionarem conosco e observarem nossas atitudes verão
esse “revestimento” que são as ações e reações cheias de
misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão
e de longanimidade (paciência). Falando aos gálatas
Ele acrescenta, ainda como parte do amor, a “alegria”
(no Senhor), a “paz”, a “benignidade” (amabilidade), a
“fidelidade” e o “domínio próprio” (Gl 5.22-23).
Como o amor é fruto do Espírito Santo, é certo que
precisamos estar sob sua autoridade e direção para que
Ele faça nascer e crescer esse “fruto” em nossas vidas.
Ao dizer “acima de tudo isto, porém, esteja o
amor” (v.14), Paulo indica que somente no ambiente onde as pessoas exercitam e expressam o fruto do
Espírito é que elas serão capazes de suportar os defeitos, pecados e limitações dos outros; de se perdoarem; de desfrutarem da paz de Cristo; de receberem
a Palavra; de se instruírem mutuamente em toda a
sabedoria; e de expressarem louvor a Deus com gratidão em seus corações (Cl 3.13-17). Paulo sabia que
se o amor não fosse a motivação de todas essas boas
atitudes elas seriam como o “címbalo que retine”, sem
proveito algum (1Co 13.1-3).
Peçamos a Deus que o fruto do Espírito Santo se
manifeste aos outros por nossas atitudes até que as
nossas igrejas sejam um agradável e edificante ambiente fraternal cheio do amor de Deus. Assim elas serão praticamente irresistíveis, e isto explica por que as
igrejas amorosas estão entre as que mais crescem!! \\

Valdenice Pimenta de Araújo
Editora da Revista Cristã Evangélica
@valdenicepimenta

/// juventude

O culto do jovem
Temos hoje em dia uma geração de evangélicos
que, possivelmente, seja a que menos tem prazer em
frequentar os cultos em nossas igrejas. A juventude
encontra nas redes sociais a ferramenta para se abastecer com mensagens e pregações de pastores diversos
e se dão por satisfeitos na relação cristão e igreja.
Ao analisar o problema é preciso perguntar: “Será
que os nossos cultos não são atrativos para a juventude?”. Acredito que a resposta correta seja: “Não eles
não são”! Não creio que a juventude, em sua maioria, vá a um culto na expectativa de ser exortado, ou
confrontado ou até mesmo repreendido por estar se
enganando e tentando enganar a Deus com sua religião distante da vontade Dele. Pois na contramão dessa mensagem estão as pregações que nossa juventude
tem assistido e compartilhado em suas redes sociais,
mensagens que servem para massagear o ego, engrandecer o homem por intermédio do empoderamento
do ser humano frente a Deus.
Vejo que muitos não buscam um culto que os inspirem a ser mais parecidos com Cristo, até porque isso é
muito difícil, isso dói, requer abnegação, busca de santidade, dar a outra face, viver o exercício do contentamento... Ao invés disto buscam a riqueza, o poder e o
sucesso. Eles julgam muito melhor encontrar um coach
que sobe no palco e os ensina a vencer na vida e a estar
motivado para conquistar os seus objetivos sem precisar
esquadrinhar sua vida particular. Como ovelhas, poucos querem um pastor que use o cajado e a vara tanto
para aproximar quanto para corrigir (Sl 23.4).
Entretanto todos nós precisamos ansiar pela sondagem do Espírito em nossa vida e, como o salmista
Davi, rogar a Deus: Examina-me, SENHOR e prova-me;
esquadrinha a minha mente e o meu coração (Sl 26.2).
Para isso precisamos seguir firmes na atenção à boa
exposição bíblica dos nossos cultos, precisamos cantar
cânticos cristocêntricos que nos levem para mais perto
de Deus, precisamos amar a oração e exercitá-la com
mais frequência em nossas reuniões, inclusive inspirando outros à prática do verdadeiro culto.

Ao mesmo tempo, não podemos transformar os
nossos cultos de juventude em extensões do que o
mundo oferece dia a dia e que não aproximam os jovens da vontade de Deus. Precisamos de uma liturgia
de culto sadia para a internalização dos conceitos corretos, para a renovação da mente e do coração, pois
este talvez seja o único espaço em que a igreja tenha
influência na vida cultural e espiritual da mocidade. \\

Pedro André Alcantara
Presidente da COMOCEB
@pedro_andre

/// entrevista

Conversão na Escola
Bíblica Dominical (EBD)
Nossa entrevistada desta edição é a irmã Adriana Rodrigues Pereira, filha dos irmãos Antônio Rodrigues e Jandira das Graças Rodrigues. Ela é casada com o Pr. Glauco Pereira,
Diretor da Missão Cristã Evangélica (MCE) e mãe do Davi e da Gabriela. Ela formou-se em
Farmácia, em Teologia e é Pós-Graduada em Aconselhamento Cristão pelo SETECEB. Nós
a convidamos para falar sobre sua rica experiência de vida cristã que, como a de muitos
outros cristãos da ICEB, começou em sua infância.

Há quanto tempo você se converteu?
Nasci num lar cristão, meus pais eram exemplos de vida para nós, ensinavam-nos em casa, fazíamos o culto doméstico,
contavam-nos histórias bíblicas e graças a Deus nos levavam à igreja todos os domingos, porque com isso a Palavra de
Deus penetrava em nossos corações dia a dia. Aos nove anos de idade já tinha a convicção de que Jesus era meu único
Salvador, por isso a decisão pelo batismo. Fiz a classe de preparação para batismo e fui batizada.

Como foi sua conversão?
Não tenho um marco memorável de minha conversão, como algumas pessoas têm, mas sim de que através dos ensinamentos bíblicos adquiridos com meus pais, na EBD e no culto infantil, tive a certeza de minha salvação e do que Jesus fez
por mim na cruz. Minha conversão foi pelo ouvir a Palavra de Deus, e é isso que a Bíblia nos ensina: “A fé vem pelo ouvir,
e ouvir a palavra de Deus” (Rm 10.17).

Qual o papel da EBD no seu discipulado?
Creio que a EBD foi a base de tudo, tanto para a formação de meus primeiros conhecimentos Bíblicos quanto para a
fixação de verdades eternas que estão enraizadas em meu coração até hoje. Muitos versículos que tenho memorizados
foram aprendidos ainda quando criança. A caminhada cristã e o discipulado verdadeiro só acontecem quando a Palavra
de Deus é ensinada, e isso a EBD faz muito bem.

Conte-nos algumas de suas lembranças de participação na EBD
A maior lembrança que tenho na EBD é da “vó Clê”, como carinhosamente a chamávamos. Seu nome era Clemencina
Stroppa, e ela amava ensinar os juniores. Lembro que sua aula, apesar de sua avançada idade, sempre foi muito dinâmica, com ensinamentos bíblicos e fixação através de competições, memorização de versículos etc. Lembro também que
o desejo das crianças menores era ter a idade para participar da sala da vó Clê. Quanto aprendizado, quanto exemplo e
amor ela nos transmitia. Não tem como lembrar e não se emocionar.

Como mãe cristã, que conselhos você daria aos pais em relação à EBD?

Não deixem de investir na vida cristã de seus filhos. Assim como queremos o melhor para eles na vida acadêmica,
profissional, conjugal etc., não devemos deixar de ensiná-los a amar a Deus acima de todas as coisas. Vemos muitos pais
querendo que seus filhos sejam médicos, engenheiros, mas dificilmente os vemos querendo que seus filhos sejam pastores,
mestres ou missionários. Por que investimos tanto nas coisas terrenas e nos esquecemos das eternas? O que diremos diante
de Deus com os ensinamentos que deveríamos estar passando para os nossos filhos? O texto de Deuteronômio 6.4-7 nos
ensina que devemos inculcar a Palavra do Senhor em todo o tempo, em casa, andando pelo caminho, assentado em sua
casa, ao deitar-se e ao levantar-se. Não devemos perder as oportunidades, inclusive a EBD, que é uma ferramenta que nos
ajuda muito nesta tarefa, pois ela ensina, exorta, corrige, porque ali é ensinada a Palavra de Deus.
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/// vidaministerial

O foco
é no
Senhor

Pr. Cícero Fernandes Muniz
Pastor da ICE Gama/DF
prezadotimoteo.blogspot.com.br

Servir ao Senhor é um privilégio e um desafio. Entender o
que é êxito na vida ministerial
faz parte do desafio. Alguns procuram métodos, modelos, inspirações e chegam a imitar pastores midiáticos no agir ou falar.
O que os leva a fazerem assim?
Creio que é justamente a preocupação de serem relevantes no
ministério.1
Mas quem, na realidade, deve
ser modelo para um líder? Para
quem ele deve olhar? Homens que
têm boas posturas podem ser o
foco da inspiração?
A Bíblia ensina sobre o perfil
do líder, o que Deus espera dele:
ter boa reputação e ser cheio do
Espírito e de sabedoria (At 6.17). Há uma tendência dos homens de venerar outros homens
e Paulo rechaça essa iniciativa;

como em Listra, quando tentaram adorá-lo (At 14.8-18), e na
igreja de Corinto, onde os crentes estavam, de certa forma, venerando homens (1Co 3.4-9). A
esta igreja, Paulo diz que homens
são apenas servos e cooperadores. Será um desastre toda iniciativa de colocar um homem no
lugar que não deve ocupar.
No livro “Que tipo de líder
Deus usa?”2, Russell Shedd defende que, embora homens possam dar bons exemplos, não é necessário imitá-los em seus gestos,
falas ou métodos. É bem verdade que Paulo disse: “Sejam meus
imitadores”, mas o contexto (1Co
10.23-33) é totalmente esclarecedor; a finalidade do comportamento do crente é a glorificação
de Deus (31). Para não restar dúvida, ele afirma que deve ser imitado tão somente por ser imitador de Cristo (1Co 11.1). São do
mesmo apóstolo as seguintes palavras: “Não que, por nós mesmos,
sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós;
pelo contrário, a nossa suficiência
vem de Deus” (2Co 3.5) e, ainda,
“... pela graça de Deus, sou o que
sou...” (1 Co 15.10). Na mesma linha, John Stott afirma que “o pregador cristão fica mais satisfeito
quando sua pessoa é ofuscada pela
luz que brilha das Escrituras e sua
voz é abafada pela voz de Deus”.3

Na história, Deus escolheu
cada homem com suas respectivas
características e capacidades. Eles
tiveram ministérios, alcances e resultados claramente diferentes. As
peculiaridades de Pedro, Paulo,
Barnabé e Silas foram usadas por
Deus em seus planos. As características de Knox, Spurgeon, Owen
e Whitefield foram determinantes
para os propósitos divinos no contexto de cada um. Assim também
é comigo e com você! Deus nos
convocou para um mesmo projeto, mas para atuarmos de forma
diferente e alcançar os resultados
que Ele quer, por meio de nós.
Concordo com Shedd quando diz
que Deus escolhe e molda o caráter dos homens e mulheres que
Ele quer para liderar seu povo4.
Dedique-se ao estudo da Palavra, seja fiel à sua interpretação, leia bons livros, faça cursos
teológicos e, se possível, participe de congressos. São excelentes
recursos e servirão de auxílio na
concretização de um ministério
relevante, no qual Deus o usará
com suas características. Paralelamente, busque viver em plena
sintonia e intimidade com Deus,
mantendo uma vida de oração e
dedicação ao Senhor. Como diz
Baxter, “a transpiração não substitui a inspiração”.5
Que sigamos no ministério,
com o foco no Senhor. \\

1 Sugiro a leitura de Nouwen, cap. 1, que trata sobre o tema com muita relevância: NOUWEN, Henri J. M. O Perfil do Líder Cristão do
Século XXI. Curitiba: Atos, 2002.
2 SHEDD, Russel P. O Líder que Deus Usa. São Paulo: Vida Nova, 2000.
3 STOTT, John R. W. O Perfil do Pregador. São Paulo: Vida Nova, 2011, pg 27.
4 SHEDD, Russel P. O Líder que Deus Usa. São Paulo: Vida Nova, 2000, pg 9.
5 BAXTER, Richard. O Pastor Aprovado. São Paulo: PES, 2013, pg 50.
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/// nossahistória

IGREJA
CRISTÃ
EVANGÉLICA
DE BRASÍLIA
Pr. Eduardo Moreira Bittencourto
Pastor da ICE Brasília
@preduardo23

E

nviado pela Igreja Congregacional de Bento
Ribeiro, o Pr.Joaquim Maria Duarte, chegou
em Brasília com o intuito de plantar uma igreja no Plano Piloto. Com o apoio do irmão João Rodrigues e sua esposa, Maria Guimarães, e do irmão
Antonildo de Oliveira Rego (presbítero emérito da
igreja) e sua esposa, Ermínia, arrebanharam os cristãos congregacionais que moravam no Cruzeiro Velho e passaram a se reunir na casa dos irmãos Givaldo
e Eni de Oliveira.
O trabalho começou no final de fevereiro de 1965
e com o rápido crescimento precisaram se reunir em
outro local. A Igreja Episcopal Anglicana da 309/310
da Asa Sul cedeu o espaço para que, à tarde, a Igreja
pudesse realizar a sua EBD e culto.
Naquela época o presidente da UICCB (União das
Igrejas Cristãs Congregacionais do Brasil) veio à Brasília e num culto dominical oficializou a criação da
Igreja Cristã Congregacional de Brasília, no dia 19 de
setembro de 1965.
Pouco tempo depois a Igreja se mudou para um
prédio da denominação Batista que ficava na Quadra
709 da W3 Norte. Neste local a Igreja cresceu bastante
e permaneceu ali até a compra do seu lote na 309/310
da Asa Norte. A compra do lote foi possível devido a
uma oferta que veio dos Irmãos Unidos para o Rev.

Arthur Wesley Archibald, na época Reitor do Instituto Bíblico Goiano (atual SETECEB), com o objetivo
de plantar uma Igreja no Plano Piloto do Distrito Federal. Parte do valor foi destinada à entrada do lote e
os irmãos foram pagando o restante das prestações.
Pastorearam a igreja desde o seu início: o Pr. Joaquim Maria Duarte (19/09/1965 a 10/03/1967); o
Pr. Vital da Fonseca Neto (28/12/1967 a 20/03/1970);
o Pr. Antônio Rodrigues da Silva (28/06/1970 a
02/01/1982); o Pr. Joaquim Pereira Costa (05/01/1982
a 31/12/1984); o Pr. Erisval Moura de Souza
(10/08/1985 a 05/03/1990); o Pr. Afrânio Abaeté Rezende (01/08/1990 a 29/12/1991); o Pr. Baltazar Lourenço Pereira (03/01/1992 a 28/12/1997); e o Pr. Luiz
César Nunes de Araújo (07/03/1998 a 18/12/2010). O
atual pastor da igreja é o Pr. Eduardo Moreira Bittencourt que desenvolve o ministério desde 01/08/2011.
A igreja incentiva os seus membros a celebrarem à
Cristo, Envolverem-se em Pequenos Grupos, Instruírem-se na Palavra e a amar o próximo com o objetivo de
crescerem em Cristo e a viverem para a glória de Deus.
A ICE Brasília é parceira do SETECEB, apoia vários projetos de plantação de igrejas e, atualmente,
participa no sustento de 35 famílias de missionários.
A igreja defende e pratica a pregação expositiva e em
série nos seus cultos. \\
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/// missões

Igreja Cristã Evangélica
Venezuelana
Comissionado pela Missão Cristã Evangélica - MCE, o Pr Ivanei da Silveira foi à Venezuela
no período de 05 a 17 de novembro de 2019. Sua missão foi a de visitar uma igreja
independente que, desde o início daquele ano, demonstrava interesse em se filiar à Igreja
Cristã Evangélica do Brasil. Ele foi acompanhado do jovem venezuelano Luís Velazquez,
Seminarista do SETECEB há três anos. Abaixo, ele nos traz um resumo de suas atividades
e dos resultados obtidos.
Viagem à Venezuela
Iniciamos nossa viagem indo para Boa Vista - RR,
onde fomos muito bem recebidos pelo Pr. Jeconias
Souto, nosso missionário entre os indígenas Macuxi,
e sua esposa Anaildes. Tivemos um bom momento de
comunhão, apoio e oração com eles. No dia seguinte,
o Pr. Jeconias nos levou à fronteira com a Venezuela,
Pacaraima - RO, a 200km de sua casa.
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A Venezuela
A Venezuela tem lindas montanhas e flora e fauna
diversificadas como as do Brasil. O povo venezuelano
é um povo alegre, simpático e hospitaleiro, com riqueza cultural em sua comida e sua arte. Porém, nesses dias, diante de tantas lutas e dificuldades, tem se
tornado um povo triste, sofrendo com a escassez de
alimentos e água, a energia racionada, a saúde pública
quase inexistente e com um salário mínimo de 15 dólares mensais, entre tantas outras coisas.

A Igreja Evangélica Venezuelana
Na Venezuela, a igreja evangélica está livre para
trabalhar. O governo não persegue mais a igreja e autoriza seu registro oficial. Há muitas igrejas
independentes, neopentecostais e, infelizmente, muitas em que o ensino bíblico não é prioridade.
Os pastores precisam trabalhar secularmente para
se sustentarem e, há anos, lutam com muitas dificuldades para fazer o básico por suas igrejas. Muitos pastores saíram do país e abandonaram suas igrejas.
A igreja que viemos receber em nome da ICEB é
pastoreada pelo Pr. Nestor e sua esposa, Dóris. É uma
igreja simples, pequena, mas de uma convicção de fé e
de uma prática cristã surpreendente. Ela é animada e
consciente de seu papel de crescer e multiplicar-se em
outras igrejas para alcançar o seu povo. O Pr. Nestor
sonha com a possibilidade de, em pouco tempo, abrir
mais alguns grupos familiares que possam se tornar
igrejas, inclusive na capital, Caracas.
Nossa Missão
Enquanto estivemos lá, aproveitamos a oportunidade para oferecer um pouco de nós e da ICEB. Nos
dois primeiros dias, realizamos dois treinamentos de
professores da Escola Bíblica, com o apoio da Editora

Cristã Evangélica, alcançando 132 professores e líderes de 17 igrejas.
No domingo, dia 10 de novembro, realizamos um
culto solene de recepção da Igreja como uma igreja da
ICEB, que agora se chama Iglesia Cristiana Evangelica
Misionera da Venezuela (Igreja Cristã Evangélica Missionária da Venezuela). Depois do culto, mesmo com
todas as dificuldades, cada família levou à igreja o que
podia e almoçamos juntos com o pouco que havia. Foi
uma benção emocionante.
No dia 11 tivemos um encontro com o presidente
da Fraternidad de Pastores de Valencia, o Conselho de
Pastores que representa quase 300 pastores da Cidade.
Nos desafiaram a, em breve, voltarmos para realizar
uma conferência de pastores e darmos um treinamento para líderes de todas as igrejas da cidade. Para
atendê-los, a MCE está planejando o retorno para o
primeiro semestre de 2020.
Agora, nosso desejo é que este projeto não fique
apenas naquela Igreja, mas que cresça e se multiplique.
Dios los bendiga. \\

Pr. Ivanei Carlos Martins da Silveira
Missionário da MCE
@ensinobiblicosemfronteiras
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das nossas igrejas pelo Brasil

/// diaadia

Região Centro Oeste

Eleição no Concílio da MEAR Centro Oeste
O Concílio da Mesa Executiva e Administrativa Regional
Centro Oeste ocorreu no dia 30 de novembro, ocasião em
que foi eleita a Diretoria da MEAR daquela Região para o
biênio 2020/2021. Os irmãos eleitos foram:
Que Deus os abençoe!

Presidente: Pr. Daniel Lemes da Silva – ICE Firminópolis
1º Vice Pres.: Pr. Karlúcio Batista de Oliveira – ICE Sanclerlândia
2º Vice Pres.: Pr. Fábio Machado Azevedo – ICE Nova Vida
1º Secretário: Pb. Deurivan – ICE Goiás
2º Secretário: Pr. Maurilio Garcia de Araújo – ICE Mata de São Manoel
1º Tesoureiro: Pb. João José – ICE Iporá
2º Tesoureiro: Pr. Toni Rodrigo da Silva – ICE Itaberaí

Pr. Daniel Lemes da Silva • Presidente da MEAR Centro Oeste • Pastor da ICE Firminópolis/GO

Microrregião do Pará
Nomeação de novo Coordenador
da Microrregião do Pará
A MEAN nomeou o Pr. Dêmio Costa de Albuquerque,
pastor da ICE Angélica – PA, como o novo Coordenador
da Microrregião do Pará. Ele substitui o Pr. Eliel Negrão
que, durante muitos anos, abençoou a ICEB cooperando
nesta função. Que Deus continue a abençoar esses amados irmãos!

Ajuda para ICE Ananindeua
A ICE em Ananindeua, bairro de Icuí – Região Metropolitana de Belém - PA, está caindo. Os irmãos estão construindo um novo templo que precisa ser concluído, para
que os irmãos possam congregar. Se você puder colaborar,
faça seu depósito na seguinte conta:
Banco do Brasil. Ag. 1000-6, C/C. 5.026-1.
DÊMIO COSTA DE ALBUQUERQUE. CPF. 380.292.942-04

Desde já agradecemos aos amados.

Pr. Dêmio Costa de Albuquerque • Coordenador da Microrregião do Pará • Pastor da ICE Angélica/PA
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Região Nordeste
Concílio Regional – MEAR Nordeste
Graças a Deus realizamos nosso Concílio Regional no dia 09 de novembro, na ocasião em que foram eleitas as Diretorias da MEAR e
da FEMOCE. As Mulheres em Ação tiveram seu Concílio em seu Retiro Regional. Os irmãos eleitos para o biênio 2020/2021 foram:

MEAR Nordeste

Pres.: Pb. Valdemir Martins de Melo Filho;
Vice-pres.: Pr. Antônio Francisco Bezerra Martins;
1ª Sec.: Educadora Cristã Ieda Rafael de Oliveira;
2º Sec.: Pb. Avner Marcos Alves Batista;
1º Tes.: Francisco David Martins Siqueira;
2º Tes.: Pb. Allyson Lacerda Farias.

Mulheres Em Ação

Líder regional: Dorothy Goossen;
Vice líder: Claúdia de Freitas Alencar;
1ª Secretária: Lisiane Tais Velho Tussini;
2ª Secretária: Maria de Jesus Paula Lopes; e
Tesoureira: Aurenice Silva Paiva.

FEMOCE

Presidente: Gustavo de Oliveira;
Vice-presidente: Christofer de Sousa Costa;
1º Secretário: Pedro Henrique da Silva Aguiar;
2ª Secretário: Kevin Samuel Alves Batista;
1ª tesoureira Ana Sofia Teixeira Setubal; e
2ª Tesoureira: Bruna de Oliveira Januário.

ICE Patos – Floresta do Piauí/PI
Neste ano concluímos nossas atividades, festejamos o Natal com as crianças e fechamos o ano com uma boa confraternização das Mulheres em Ação. O Senhor
tem nos ajudado e finalizamos 2019 com um maravilhoso culto ao Senhor nosso
Deus. Somos muito gratos a Deus em poder servir a Ele aqui em nossa Região –
Pr. Manoel Campos da Silva

ICE Estrela da Manhã – Nova Russas/CE
Nossa posse na ICE Estrela da Manhã em Nova Russas-CE foi uma resposta de
oração a nós e à Igreja e já temos tido um tempo muito abençoado pela riqueza
e bondade do Senhor. No culto de posse, Vice-presidente da MEAR, Pr. Antônio
Francisco, esteve presente com 20 membros de sua Igreja, além do Pr. Erisvando
(1ª ICE Crateús), do tesoureiro da MEAR, David Siqueira, e de vários irmãos de
outras igrejas da cidade. – Pr. José Gracia Araújo dos Santos
ICE Adonai – Fortaleza/CE
Nossa Igreja, com muita fé e ousadia, está alcançando famílias através do amor e
da palavra de Deus. Para isto, está trabalhando aos sábados com evangelismo na
comunidade e com as crianças. Pessoas também têm se achegado a Deus por meio
dos grupos pequenos, o que tem rendido muitos frutos. O resultado foi perceptível
no nosso aniversário de 19 anos com muitos visitantes. Naquela ocasião, tivemos
o testemunho do irmão Armando Filho, cantor evangélico. – Pr. Arnaldo Alves Feitosa
ICE Fortalezense – Fortaleza/CE
Louvamos a Deus pelo que Ele tem feito por nós nestes últimos meses: realizamos
cultos de oração nos lares durante todo o ano; toda a igreja participou do alvo
missionário da ICEB; realizamos um culto de gratidão pelo aniversário da igreja em novembro, com o tema: “Uma igreja contagiante transforma a sociedade”;
recebemos novos irmãos; e terminamos o ano com uma série de sermões sobre o
Verdadeiro Natal. – Pr. José Welligton de Oliveira
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ICE Carlito Pamplona – Fortaleza/CE
Nos últimos dois anos nossa Igreja aprendeu sobre “Nossa Família
nossa Tenda: A Edificação que vale
a pena construir”, tornando-se uma
família unida, com casas mais estruturadas, casamentos mais sólidos
e lares mais funcionais. Para 2020
temos o desafio de sermos “Família
Unida - Igreja Reunida”. Para isto,
teremos por base a Igreja Primitiva
que “perseverava na doutrina dos
apóstolos”. Priorizaremos a participação na Escola Bíblica e no Cultos,
estaremos “perseverando nas orações”, com um calendário diário de
oração para todo o ano, e estaremos
“de casa em casa tomando refeições
com alegria e singeleza de coração”,
por meio de nossos Grupos nos Lares
e por meio de um rodízio mensal de
refeições conjuntas das famílias. Seguindo esse exemplo bíblico, cremos
que o Senhor acrescentará dia a dia
os que forem sendo salvos. A Ele seja
a Glória! – Pr. Douglas Sales

ICE Siqueira – Fortaleza/CE
Completamos um ano como Congregação da ICE Fortalezense, e a Igreja
esteve sob a liderança do Pb. Allyson
até agosto. Em setembro fui empossado como pastor, em um culto de
louvor a Deus.
Com a graça do Senhor, no dia 30 de
novembro batizamos três novos irmãos, e recebemos dois novos membros por transferência. Realizamos
nossa 1ª Conferência Teológica nos
dias 29 e 30 de novembro, em comemoração do primeiro ano da Congregação. Na ocasião fomos desafiados
a ter as Marcas de Uma Igreja Saudável. Orem por nós, para que Deus
nos sustente e nos dirija, para sermos
luz neste lugar e para que o nome
de Deus seja glorificado em tudo. –

FEMOCE
Os jovens da região promoveram
uma gincana bíblica. Foi muito bom
observar o conhecimento bíblico dos
nossos jovens.

Pr. José Jocileu Soeiro Silva Segundo

Mulheres em Ação
As “Mulheres em Ação” realizaram
um retiro, quando houve a eleição da
sua nova Diretoria (biênio 2020/22)
e, quinze dias depois, o pós retiro. Foi
um tempo abençoado, de comunhão
e aprendizado.

Pb. Valdemir Martins de Melo Filho • Presbítero da ICE Fortalezense • Presidente da MEAR Nordeste

Região Médio Norte
ICE Rialma
Com a saída do Pr. Héber Marques da ICE Rialma, após
o período de ajustes, a igreja entra agora em processo de
sucessão pastoral. Cremos que Deus providenciará um de
seus servos para cuidar deste rebanho.

A Região Médio Norte inicia o ano de 2020 trabalhando
pela unidade do reino de Deus na Região, revitalização de
igrejas e almejando caminhar junto com a Denominação
no programa de plantação de novas igrejas. A ICE Novo
Planalto recebeu a primeira Reunião de Planejamento da
MEAR/MN. A igreja e seu pastor (Pr. Sandro Santos) encontram-se bastante animados para o novo ano.
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ICE Santa Terezinha
Toda a MEAR Médio Norte e a ICE Santa Terezinha deixam condolências à família do Pr. Nicodemos
Chaves Pereira que, no dia 05 de janeiro de 2020, partiu para a eternidade após pastorear várias Igrejas da
nossa Denominação. A família agradece a ICEB que se fez representada no dia de seu velório pelo seu Presidente, Pr. Luiz César, e pelo Presidente Regional Médio Norte, Pr. Reginaldo de M. Araújo, juntamente
com Pr. Welington Batista (ICE Santa Terezinha) e demais irmãos, obreiros e pastores que ali foram.
ICE Itapaci
Após 13 anos de muitas bênçãos com o Pr. Kleyton Martins a frente da ICE Itapaci,
agora a Igreja prossegue sob o pastoreio do Pr. Reginaldo de Matos Araújo, desde
agosto de 2019. Iniciamos o ano com muita alegria e contando com as bênçãos de
Deus. A ICE Itapaci realizou na última semana de 2019 o batismo de alguns irmãos.
Pr. Reginaldo de Matos Araújo • Presidente da Região Médio Norte • Pastor na ICE Itapaci/GO

Região Oeste Potiguar
Eleições no Concílio da MEAR Oeste Potiguar
O Concílio da Mesa Executiva e Administrativa Regional Oeste Potiguar ocorreu no dia 30 de novembro, ocasião em que
foram eleitas as Diretorias da MEAR, de Mulheres em Ação, do Ministério de Homens e da Federação de Mocidade da ICEB
daquela Região, para o biênio 2020/2021. Os irmãos eleitos para a MEAR Oeste Potiguar foram:
MEAR Oeste Potiguar

Presidente – Pr. Marcelo Morais - ICE Cidade Oeste
1º Vice-Presidente – Pr. Vicente de Paula Dantas - ICE Abolição
2º Vice-Presidente – Pr. Jocélio Martins de Oliveira - ICE Sumaré
1º Secretário – Pb. Anthony Welton Alves da Costa - ICE Nova Mossoró
2º Secretário – Pr. Igor Matheus Sales Falção de Lima - ICE Central
1º Tesoureiro - Carlos Augusto Fernandes - ICE Central
2º Tesoureiro – Pr. Francisco Izalkennedy O Barreto - ICE Pelonha

Diretoria Regional das Mulheres em Ação
Presidente: Thacyana Elynne Veras de Almeida
Vice-Pres: Maria de Fatima Ferreira de Oliveira Dantas
1º Sec.: Márcia Regina Morais Bezerra Siqueira
2º Sec.: Antonia Eberlânia Dantas Alves
Tesoureira: Maria Elisangela Trigueiro Rebouças

Diretoria Do Ministério de Homens
Presidente: Francisco Edson de Araújo – ICE Vngt Rosado
Vice-Presidente: Paulo José da Silva Neto – ICE Central
1º Sec.: Antônio Cabral Junior – ICE Sumaré
2º Sec.: José Júlio da Silva – ICE Pelonha
1º Tes.: Antônio Inácio Filho – ICE Pelonha
2º Tes.: Hélio Valério Lima do Nascimento – ICE Vngt Rosado

Diretoria da FEMOCE
Presidente: Washington Freitas Dantas
Vice-Presidente: Delano Xara Leite Rodrigues
1º Sec.: Jailson - ICE Cidade Oeste
2º Sec.: Ana Paula Fernandes de Lima
1º Tes.: Rebeca Carrijo Roza Siqueira
2º Tes.: Méllane Raquel da Silva Oliveira
Pr. Marcelo Morais • Presidente da MEAR Oeste Potiguar Pastor • ICE Cidade Oeste/RN
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Região Sudoeste Goiano
Concílio Regional – MEAR Sudoeste Goiano
O Concílio da Mesa Executiva e Administrativa Regional
Sudoeste Goiano ocorreu no dia 30 de novembro, ocasião
em que foi eleita a Diretoria da MEAR daquela Região,
para o biênio 2020/2021. Os irmãos eleitos foram:

Presidente: Pr. Francisco Tomé da Costa – ICE Acreúna
1º Vice: Pr. Néviton Silva Oliveira – ICE Edealina
2º Vice: Pr. Luiz Carlos Franco Teixeira – ICE Edéia
1º Secretário: Pr. Ary Nunes de Lima – ICE Palminópolis
2º Secretário: Pr. Loestino Alves de Sousa - ICE Cezarina
1º Tesoureiro: Pablo Henrique Alves Pires – ICE Acreúna
2º Tesoureiro: Pr. Paulo Honorato Pereira – ICE Rio Verde

ICE Cezarina

Passeio da Melhor Idade
O mês de outubro foi o momento de passear com os irmãos da melhor idade. Um projeto idealizado e executado
pelo Pr. Pedro Palmério e sua esposa Solange. O passeio
aconteceu no dia 11/10 e foi ao “famoso” restaurante “Casarão”. Foram momentos de muita alegria, diversão, louvor
e adoração a Deus. Uma benção!
Jejuai, Vigiai e Orai!
Dia de jejum e oração! A liderança e os irmãos da Igreja
Cristã Evangélica de Cezarina, se reuniram no dia 02 de
novembro, das 10h às 17h, com o propósito de jejuar, orar
e aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Houve
vários testemunhos, louvores, adoração e uma mensagem
edificante para aqueles que acreditam no Senhor Jesus,
aquele que é o único e digno de ser louvado e adorado!
Esse dia ficará marcado na vida de muitos!
Culto Gente Como a Gente!
Um culto muito abençoado que ocorreu no dia 03 de
novembro. Com apresentações teatrais e muita música,
as Tribos Levi, Leão de Judá e Zebulon contaram várias
passagens bíblicas. Foi uma noite de muito aprendizado

para os irmãos e para nossos convidados. Após as apresentações tivemos um maravilhoso jantar o que fortaleceu
ainda mais os laços de amizade e comunhão entre os participantes. Podemos afirmar que foi um presente de Deus!
Dezembro - Festas e muitas comemorações!
Dia 22 de dezembro foi realizado o culto intitulado “O Príncipe da Paz”, que foi também uma festa linda com os irmãos,
seus familiares, amigos e convidados. Nesse dia houve uma
apresentação sobre o nascimento e vida de Jesus, uma mensagem inspirativa, louvor e um jantar excelente organizado
pela Tribo de Levi. A Tribo Leão de Judá ficou responsável
pela decoração e as lembrancinhas. Aprendemos que juntos
podemos fazer melhor! Deus se agrada quando trabalhamos
unidos e com amor a Sua obra!
O culto: “O Rei Está Voltando”
A festa de fim de ano foi marcada por testemunhos, louvores, apresentação teatral sobre “O Juízo Final”, brincadeiras
e um jantar maravilhoso! O povo de Deus, mais uma vez se
reuniu para agradecer, louvar e adorar a Deus pelo ano de
2019 e todas as bênçãos recebidas. A palavra que descreve
tudo que aconteceu é ...GRATIDÃO!

Pr. Francisco Tomé da Costa • Presidente da MEAR Sudoeste Goiano • Pastor na ICE Acreúna

Região Vale do Tocantins
Eleições no Concílio da MEAR Vale do Tocantins
O Concílio da Mesa Executiva e Administrativa Regional do Vale do Tocantins ocorreu no dia 9 de novembro, ocasião em
que foram eleitas as Diretorias da MEAR, de Mulheres em Ação e da Federação de Mocidade Cristã Evangélica daquela
Região, para o biênio 2020/2021. Os irmãos eleitos foram:
MEAR Tocantins
Presidente: PB. Carlos Geisel - ICE-Vila Nova
Vice-Pres.: Pr. Orleide Afonso Lins - ICE-Açailândia
1º Sec.: PB. Erinaldo - ICE-Emanuel
2º Sec.: PB. Giorvane - ICE-Emanuel
1º Tes.: PB. Herberth - ICE-Emanuel
2º Tes.: PB. Renê - ICE-Emanuel

Pb. Carlos Geisel • Presidente da MEAR Vale do Tocantins
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Região São Paulo
Eleição no Concílio da MEAR São Paulo
O Concílio da Mesa Executiva e Administrativa Regional São Paulo ocorreu no dia 07 de dezembro, ocasião em que foram
eleitas as Diretoria da MEAR e de Mulheres em Ação daquela Região, para o biênio 2020/2021. Os irmãos eleitos foram:

MEAR São Paulo

Presidente: Pr. Luiz André Barbosa – ICE Mandaqui
1º Vice-Pres.: Pr. Vardoeste Ferreira – ICE Vila Isabel
2º Vice-Pres.: Pr. Marcos Vinícius de Oliveira - ICE Curva do S
1º Secretário: Pr. Leonardo Tokitaka Camargo – ICE Jabaquara
2º Secretário: Pr. Renato Kröger – ICE Mandaqui
1º Tesoureiro: Pr. Mario Luiz Vercelino Filho - ICE Mandaqui
2º Tesoureiro: Pr Ricardo Antônio Moreno Pereira – ICE Vila Isabel

Mulheres em Ação

Presidente: Dorcas – ICE Betel
Vice: Euna - ICE Lausane
1 Secretária: Odezanir - ICE Nova Vida
2 Secretaria: Tatiane - ICE Fco da Rocha
1 Tesoureira: Dagna - ICE Jabaquara
2 Tesoureira: Maria Silva - ICE Betel

Pr. Luiz André Barbosa • Presidente da MEAR São Paulo • Pastor na ICE Mandaqui/SP

Região Vale do Paraíba

ICE do Monte Castelo
Em dezembro de 2019 comemoramos
53 anos de existência. O pregador foi o
Pb. Adilson Camargo, um dos fundadores da igreja. Ele trouxe um histórico da existência da igreja, contando
abençoados fatos marcantes. Ainda
no culto, os adolescentes e o Coral do
Instituto tiveram a participação. Foi
um culto muito abençoado.

O pastor José Carlos Silva tomou posse do pastorado na ICE Caçapava, no
dia 11 de janeiro deste ano. Ele sucede
o pastor José Roberto que agora atuará como missionário em Portugal.

Eleição da MEAR Vale do Paraíba
O Concílio da Mesa Executiva e Administrativa Regional Vale do Paraíba
ocorreu no dia 30 de novembro, ocasião em que foi eleita a Diretoria da
MEAR daquela Região para o biênio
2020/2021. Os irmãos eleitos foram:

ICE Vila Industrial
Nossa Igreja completou 35 anos em
14 de dezembro, e comemoramos
com um culto de ações de graças ao
Senhor, em que estiveram presentes
o Presidente da MEAR Vale do Paraíba, Pr. Dionatan Cardoso, e o Dr. Samuel Sákuma, que foi o pregador da
noite. Também foram recebidos quatro novos membros. Oremos a Deus
pelo ministério da ICE Vila Industrial que terá como lema para 2020 o
texto de Jeremias 29.13 : “Buscando
ao Senhor de todo coração”.

Pres. Pr. Dionatan Cardoso – ICE Jardim da Granja
1° V. Pres. Pr. Valdemberg Viana – ICE S. José Campos
2° Vice-Presidente José Claudio
1° Sec. Pr. Henderson U. Fondelo – ICE Vale do Sol
2° Secretário - Pb. José Carlos Costa
1° Tesoureiro - Pb. Milton
2° Tesoureiro - Dc. Daniel Arbolato

Visita ao Vale do Paraíba
No seu trabalho de acompanhamento dos obreiros, na segunda semana do mês de dezembro
o Diretor do Departamento Ministerial, foram realizadas reuniões e visitas a vários pastores
da Região do Vale da Paraíba: Pr. Wagner José da Silva, Adriana, sua esposa, e suas filhas,
Júlia e Rebeca (ICE Araçatuba – SP); Pr. Adriano Roberto Braz, sua esposa Léia e a filha
Rebeca (ICE Guararapes – SP); Pr. Ulmam Cleber Freibergs (ICE Quatá – SP); e Pr. Ednaldo
Gomes de Souza (ICE Tupã – SP), sua esposa Gisele e filhos. – Pr. Gilberto Rodrigues de Melo
Pr. Dionatan Cardoso • Presidente da MEAR Vale do Paraíba • Pastor da ICE Jardim da Granja
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Região Centro Norte
Concílio da MEAR Centro Norte
O Concílio da Mesa Executiva e Administrativa Regional Centro Norte
ocorreu no dia 07 de dezembro, ocasião em que foi eleita a Diretoria da
MEAR daquela Região, para o biênio
2020/2021. Os irmãos eleitos foram:
Igreja Cristã Evangélica Esperança
No dia 1º de fevereiro foi realizado um culto a Deus por ocasião da abertura da Igreja Cristã Evangélica Esperança, localizada no Bairro São José em Anápolis – GO, que teve como pregador o Pr. Paulo Chaves, Presidente da MEAR Centro Norte.
O Pr. Lucas Gabriel Alves Souza será o Pastor titular da igreja
(tempo integral), auxiliado pelo Pr. Domingos Sávio da Silva,
pela Educ. Cristã Débora Aline Raiol Palheta e pelo Pr. Luiz César Nunes de Araújo. Os auxiliares servirão com tempo parcial.
Na semana anterior a sua abertura, os membros fundadores e

Presidente: Pr. Paulo Chaves
Vice-Pres.: Pr. Jessé Leite
1º Secretário: Pr. Rodrigo Lourenço
2º Secretário: Pr. Carlos Magalhães
1º Tesoureiro: Pr. Israel Curado
1º Tesoureiro: Pb. Fábio Norberto

outros irmãos voluntários realizaram uma “Semana Divertida”
que contou com a participação de diversas crianças do Bairro.
Para a sua abertura e manutenção, a ICE Esperança conta
hoje com o apoio da ICE Boas Novas – Anápolis (Pr. Jadir
Siqueira) e com as ofertas voluntárias dos demais fundadores e seus futuros membros.
E no dia 09 de fevereiro, já foi realizada a apresentação da
neta do Pr. Domingos na ICE Esperança.
Que Deus continue a abençoar essa nova Igreja da ICEB!

Pr. Paulo Chaves Barbosa • Presidente da MEAR Centro Norte • Pastor na ICE Boa Vista

Região Tocantins
O Concílio da Mesa Executiva e Administrativa Regional Tocantins ocorreu no dia 07 de dezembro, ocasião em que foi
eleita a Diretoria da MEAR daquela Região, para o biênio 2020/2021. Os irmãos eleitos foram:
Presidente: Pr. Marcos Leandro Alves de Carvalho - 1ª ICE Palmas
1º Vice-Pres.: Pr. Adjames Lopes Rimualdo – ICE Paraíso do Tocantins
2º Vice-Pres.: Pr. Francisco Assis Rodrigues Batista – ICE Adonai de Palmas
1º Secretário: Pr. Miguel Ribeiro Junior – ICE Miracema TO
2º Secretário: Raimundo de Moura Brindeiro - ICE Metropolitana
1º Tesoureiro: Pb. Alex Vilarindo Menezes - ICE Metropolitana
1º Tesoureiro: Milton Batista de Lima - ICE Betesda
Pr. Marcos Leandro Alves de Carvalho • Presidente da MEAR Tocantins • Pastor da 1ª ICE Palmas

Região Sudoeste
O Concílio da Mesa Executiva e Administrativa Regional Sudoeste ocorreu no dia 30 de novembro, ocasião em que foi eleita
a Diretoria da MEAR daquela Região, para o biênio 2020/2021. Os irmãos eleitos foram:

Presidente: Pr. Antonio Manoel de Araújo – ICE Parque Amazônia
Vice: Pr. Gilberto Euripedes de Lima – ICE Novo Horizonte
1º Secretário: Pr. Ernani Batista de Miranda – ICE Plenitude Vera Cruz
2º Secretário: Pr. Mikey Rodrigues Andrade - ICE Alphaville
1º Tesoureiro: Pr. Eber Marques da Silva – ECE Cidade Jardim
2º Tesoureiro: Pr. Adriano Arantes Fontana – ICE Cruzeiro do Sul
Pr. Antonio Manoel de Araújo • Presidente da MEAR Sudoeste • Pastor na ICE Parque Amazônia
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Pr. Cedecil
da Abadia
★

N

22.12.1917

o dia 08 de dezembro de 2019, o Pr. Cedecil
da Abadia partiu para estar com Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele estava com quase 102
anos, faltando 14 dias apenas. Ele nasceu na cidade de
Roncador - GO e foi registrado na cidade de Anápolis – GO. Ele foi casado com Maria Ferreira Abadia,
que faleceu há alguns anos. Teve cinco filhos: Nathan,
Leni, Natanael, Jonathan e Lutero. Vários são os netos,
bisnetos, trinetos e tataranetos.
Ele era o mais antigo obreiro do Quadro Ministerial da ICEB e o último aluno da primeira turma do
SETECEB, que se chamava Instituto Bíblico Goiano

† 08.12.2019

na época. A sua ordenação aconteceu em uma Convenção Espiritual em Cristianópolis – GO em 19 de
julho de 1959. O ministro oficiante desta cerimônia
foi o Rev. Ismael da Silva Junior.
Após terminar seus estudos no Instituto Bíblico,
foi para a cidade de Uruaçu – GO, tornando-se pastor
provisionado no dia 01 de janeiro de 1944. Depois de
Uruaçu, ele foi transferido para Castrinópolis, município de Jaraguá – GO e lá ficou até 30 de julho de
1948. Em 01 de agosto de 1948 assumiu o pastorado
da Igreja Cristã Evangélica de Palmeiras de Goiás e
lá permaneceu até 30 de agosto de 1955. Se destacou
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Ao ser visitado, sempre demonstrou
bastante alegria e, bem animado,
contava suas histórias. Nas duas
últimas visitas, ele pediu para
orar. Com certeza foi um pastor
que deixa exemplo de amor a
Deus, pela Palavra e pela igreja
como pastor de igreja local em Palmeiras de Goiás,
onde cuidava de todo o campo - de um lado, chegando até próximo de Firminópolis, e do outro lado,
incluindo o campo de Varjão, Edéia e Edealina, que
hoje é a Igreja ICE Peniel. Em 30 de agosto de 1955
ele assumiu o pastorado da ICE de Morrinhos – GO,
onde desenvolveu um longo e abençoadíssimo ministério pastoral, que se estendeu até a sua aposentadoria
oficial, ainda nos anos oitenta. Depois de Morrinhos,
pastoreou a ICE de Cristianópolis-Go de 21 de fevereiro de 1982 a 14 de maio de 1983. De lá, foi pastorear a ICE Cruzeiro do Sul (Goiânia), no período de
13 de agosto de 1983 a 31 de dezembro de 1986. E a
última igreja em que atuou foi a ICE Ebenézer (Goiânia), de 01 de janeiro de 1987 a 05 de janeiro de 1989.
Após o seu jubilamento, que se deu em 05 de janeiro de 1989, o Pr Cedecil permaneceu sempre no
quadro ministerial da ICEB como uma referência e
como um precioso apoio para congregaçtões e para
colegas de ministério.
Ao ser visitado, sempre demonstrou bastante alegria e, bem animado, contava suas histórias. Nas duas
últimas visitas, ele pediu para orar.
Com certeza foi um pastor que deixa exemplo de
amor a Deus, pela Palavra e pela igreja.
O Departamento Ministerial é agradecido a Deus
por este fiel e dedicado obreiro que a Igreja Cristã
Evangélica do Brasil teve em seu Quadro Ministerial. \\

Pr. Gilberto Rodrigues Melo
Diretor do Departamento Ministerial
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