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PALAVRA DO PRESIDENTE MENSAGEM
“...o obreiro tem três vinhas 
para cuidar, para preocupar-
-se e vigiar: ele mesmo (cuida-
do pessoal), a família e a igreja”

Pr. Francisco Raposo

“A EBD veio para ficar, e 
ficou! Avançou, vem avan-
çando, e crescendo entre 
todas as denominações.’’

EDITORIAL

.02Pr. Rozivaldo Cardoso Pr. Rayfran Batista

“Nós, pobres mortais, quase nada sabemos dos 
seus eternos desígnios. O que sabemos é tão in-
significante que não há, nem sequer a possibi-
lidade de se fazer qualquer comparação com a 
grandeza e a sabedoria do Todo-Poderoso”

13/03/2019

PHOTO-2018-08-17-23-21-12.jpg

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/in%3Asent+iranilde/FMfcgxvxBjTBXsNgwNsxccMJMgDJZPdF?projector=1&messagePartId=0.2
1/1

13/03/2019

PHOTO-2018-08-17-23-21-12.jpg

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/in%3Asent+iranilde/FMfcgxvxBjTBXsNgwNsxccMJMgDJZPdF?projector=1&messagePartId=0.2
1/1

.08 .09

MAIS DE UM MIL PARTICIPANTES 
MARCARAM PRESENÇA NA REALIZAÇÃO 
DO 5º CONGRESSO ESTADUAL DE EBD 
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Pr. Rozivaldo Cardoso Rodrigues. 

REFLEXÃO SOBRE A NOSSA EBD!
A EBD veio para ficar e ficou! 

Para anunciar os eventos da sua igreja, projetos, programações, etc, envie o para 
e-mail: ceadema@gmail.com ou o telefone para (98) 3221-5954 
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No terceiro domingo de setembro 
é comemorado o dia nacional da 
Escola Dominical, um projeto 

que veio do coração de Deus e deu certo 
nas Assembleias de Deus!

A Escola Bíblica Dominical é a maior 
e principal agência de ensino da Igreja. 
Nenhuma outra reunião tem um pro-
grama de estudo sistemático da Bíblia 
com a mesma abrangência e profundi-
dade. Ajustado a cada faixa etária, des-
de o berçário até os adultos, possibilita 
um estudo completo das Escrituras em 
linguagem acessível a cada segmento, 
criando raízes profundas na vida de cada 
um. As Escrituras têm sido o livro-tex-
to da EBD. Isto não quer dizer que os 
outros setores da igreja não ensinem a 
Bíblia, a Instrução bíblica também é mi-
nistrada no púlpito, nas reuniões de ora-
ção e nos programas dos demais depar-
tamentos. A Escola Dominical, porém, é 
a maior agência cristã responsável pela 
instrução do povo de Deus nas Sagradas 
Escrituras.  

A EBD moderna, como temos hoje, 
tem suas origens na época do Antigo 
Testamento, quando Deus pré-escreveu 
aos patriarcas e ao povo de Israel sobre 
a importância de observar a Lei Divina. 

Foi a criação da Escola Bíblica Do-
minical, moderna, que mudou a face da 
Inglaterra. Crianças que tinham antes 
comportamentos marginalizados, aban-
donadas à sua própria sorte, na cidade 
de Gloucester, no sul da Inglaterra, no 
ano de 1780 começaram a ser atraídas 
por Roberto Raikes, um homem de visão 
humanitária, para reuniões sistemáti-
cas com tríplice ênfase: social, bíblica e 
evangelística. Ele procurava as crianças 
em plena rua e as conduzia ao local de 
reuniões, fazendo-lhes apelos para que 
todos os domingos estivessem ali reuni-
dos. Podemos ver que o início deste tra-
balho não foi fácil. Em janeiro de 1782, 
funcionou a primeira escola dominical 
em caráter permanente. Em 1784, isto é, 

quatro anos após o início do movimento, 
a EBD já contava com mais de 250 mil 
alunos matriculados. Assim começou 
mais um dos movimentos poderosos da 
história da igreja.

Em 19 de agosto de 1855, a Escola 
Bíblica Dominical teve início em caráter 
permanente no Brasil, na cidade de Pe-
trópolis - RJ. O fundador foi o missioná-
rio Robert Read Kalley e sua esposa Sra 
Saray Poulton Kalley, da igreja congrega-
cional, vindos da Escócia. Sua audiência 
não era grande; apenas cinco crianças 
assistiram àquela aula, mas foi o sufi-
ciente para que seu trabalho florescesse 
e alcançasse os lugares mais retirados 
de nosso país. 

Com a fundação da Assembleia de 
Deus em 1911 em nosso pais, essa ins-
tituição de ensino bíblico foi organizada 
como um dos pilares do ensino sistemá-
tico, meticuloso e metódico das Escri-
turas Sagradas. No mesmo ano, foi rea-
lizada a primeira Escola, na residência 
do Sr. José Batista Carvalho, na Av. São 
Jerônimo, em Belém (PA). Em 1974, foi 
criado o Departamento de Escola Domi-
nical da Casa Publicadora das Assem-
bleias de Deus, pelo Pastor Antônio Gil-
berto. 

A Partir do ano de 1922 temos o pri-
vilégio de desfrutar deste tão amplo pro-
jeto de Deus, em nosso estado. Hoje, 
nos cuidamos com a promoção de con-
gressos, seminários, simpósios, cursos, 
gincanas, maratonas bíblicas, projetos 
sociais, programas de incentivos na tv, 
no rádio e em todas as mídias sociais e 
outros. Eventos que tornam a Escola Do-
minical cada vez mais dinâmica, atrati-
va, criativa, inovadora e operosa no seio 
da igreja. 

A EBD veio para ficar, e ficou! Avan-
çou, vem avançando, e crescendo entre 
todas as denominações. Há igrejas que 
no seu início não dão valor ao ensino, 

mas logo após sentem-se na obrigação 
de instituir a Escola Dominical, para que 
haja crescimento sólido e permanente. 
Foi assim que começou a EBD um dos 
movimentos mais poderosos da história 
da igreja do Senhor.  

A Igreja não pode abrir mão da Esco-
la Dominical sob a pena de vir a perder 
seus filhos para o mundo. E isto ainda 
é pouco, pois, enquanto a igreja tem as 
crianças por apenas duas horas, todos 
os domingos, os mestres seculares con-
tam com elas todos os dias da semana. 
Investir na Escola Dominical, portanto, é 
mais que um dever. É prioridade nos dias 
atuais. 

Caro leitor, reflitamos sobre este 
tema, ‘como está a nossa querida EBD 

em sua igreja’?
1) sua escola dominical tem crescido 

numericamente? O que você tem feito 
neste sentido? Ou sua escola dominical 
não está crescendo? Quais as causas 
deste insucesso? 

2) sua escola dominical está min-
guando? O que está acontecendo? Quais 
as causas da constante evasão? 

3) sua escola dominical possui um 
plano de matriculas, um projeto pedagó-
gico? 

4) de que forma você vem apoiando a 
Escola Dominical? 

Se as respostas a estas indagações fo-
rem favoráveis, parabéns!

Se não, ainda há tempo para reverter 
este quadro, invista na sua EBD e torne-a 
cada vez mais dinâmica!
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Pr. FRancisco Raposo

O OBREIRO E O 
ESPÍRITO SANTO

Querido obreiro,
A Paz do Senhor Jesus Cristo.

Deve ser prioridade de todo obreiro 
de Cristo ter uma vida orientada pelo 
Espírito Santo, para cumprir com 
êxito todo o seu ministério. O apósto-
lo Paulo pontua isto em todos os seus 
escritos, ele mesmo é um forte exem-
plo de uma vida cheia do Espírito.
Em Atos 20.28, ele escreve: “Olhai, 
pois, por vós e por todo o reba-
nho sobre que o Espírito Santo vos 
constituiu bispos, para apascentar-
des a igreja de Deus, que ele resga-
tou com seu próprio sangue.” 

A primeira parte deste versícu-
lo fala do cuidado pessoal que cada 
obreiro precisa ter cotidianamente. 
“Olhai, pois, por vós”, significa: 
“cuidem de vocês mesmos, pres-
tem atenção, considerem.” Tem o 
mesmo sentido da expressão “tem 
cuidado de ti mesmo”, de 1Tm 4.16.

Sempre digo que o obreiro tem 
três vinhas para cuidar, para preocu-
par-se e vigiar: ele mesmo (cuidado 
pessoal), a família e a igreja. Sobre 
o cuidado pessoal, o Pr. Hernandes 
Dias escreveu: “Cuide de sua língua, 
de seu temperamento, cuide da sua 
mente, do seu lar, do seu cônjuge, de 
seus filhos, de seu testemunho, do seu 
trabalho, de seus relacionamentos.” 
Eu acrescento, cuide do seu ânimo, 
não permita que o seu ânimo se des-
gaste a ponto de você entrar em um 
esgotamento físico ou mental ou até 
mesmo espiritual. 

Portanto, cuide de você mesmo 
orando, jejuando, estudando a Pala-
vra e fazendo cursos afins ao ministé-
rio, praticando exercícios e viajando 
com a família, etc. A melhor maneira 
de cuidar de si mesmo é manter uma 
vida cheia do Espírito Santo.

A segunda parte do versículo fala 
do cuidado com o rebanho; “Olhai, 

pois, por todo o rebanho”, isto é, 
“cuidem de todo o rebanho.” De 
todo, não apenas de alguns. Essa 
exortação vem só depois de “olhai 
por vós”. Pois, há uma tendência de 
cuidarmos tanto dos outros, da famí-
lia dos outros e esquecermos de nós 
mesmos e da nossa família. Porém, 
conforme o comentário Beacon:

Ninguém pode ministrar adequa-
damente aos outros se a sua pró-
pria alma não tiver sido abençoada 
com a presença de Deus. A primei-
ra responsabilidade desse alguém é 
cuidar da sua condição espiritual.

O apóstolo está preocupado com 
o rebanho, ele é enfático: “cuidem 
de todo o rebanho.” W. Wiersbe diz 
que é muito sério ser um líder espi-
ritual na igreja do Deus vivo. Por-
quê a igreja “é importante para Deus 
Pai, pois leva seu nome - é a «igreja 
de Deus». É importante para o Filho, 
pois derramou seu sangue por ela; e 
é importante para o Espírito Santo, 
pois ele chama e capacita pessoas a 
ministrar à igreja.”

Por esta razão, “o Espírito San-
to vos constituiu bispos sobre o 
rebanho.” Olha a importância desta 
função! Primeiro, constituídos pelo 
Espírito Santo, isto é, fomos vocacio-
nados, selecionados e santificados, 
através da atuação do próprio Espí-
rito Santo para sermos bispos, que 
é “aquele que toma conta”, “superin-
tendente” ou “guardião”, e, depois, 
estabelecidos sobre o rebanho para
	Protegê-lo dos “[...] lobos cruéis, 

que não perdoarão o rebanho” 
(At.20.29). os lobos cruéis são 
os falsos mestres que exploram 
a igreja, visando o benefício pró-
prio. A igreja precisa estar ins-
truída nas Sagradas Escrituras.

	Protegê-lo dos Diótrefes, que são 
os que gostam de ter a primazia 
(cargos e poder) – “dentre vós 

mesmos, se levantarão homens 
que falarão coisas perversas, 
para atraírem os discípulos após 
si.” (At.20.30). Phillips diz: “Ten-
tando atrair os discípulos e torná-
-los seus próprios seguidores”.

Na sequência, Paulo diz: “o Es-
pírito Santo vos constituiu bispos, 
para apascentardes a igreja de 
Deus”. Paulo sabe que a missão do 
bispo (pastor) é apascentar - alimen-
tar, proteger e conduzir o rebanho. E, 
este rebanho é a igreja de Deus, per-
tence a Deus. Os bispos são apenas 
guardiãs, cuidadores, mordomos, 
nunca proprietários.

Por fim, é preciso que os bispos 
tenham consciência do valor do reba-
nho que lhes foi entregue para cui-
dar. Paulo é categórico – “para apas-
centardes a igreja de Deus, que ele 
resgatou com seu próprio sangue.”

[...] o sangue do Senhor Jesus 
Cristo é que havia sido derrama-
do em resgate por esse rebanho, 
motivo pelo qual o rebanho as-
sim comprado deve ser conside-
rado como dotado de valor inco-
mensurável (Champlin).

A igreja pertence a Deus porque 
Ele mesmo a comprou. O custo da 
redenção foi literalmente Seu próprio 
sangue, como diz o apóstolo Pedro: 
“[...] não foi com [...] prata ou ouro, que 
fostes resgatados da vossa vã manei-
ra de viver que, [...], mas com o pre-
cioso sangue de Cristo, como de um 
cordeiro imaculado e incontaminado, 
(1Pe.1.18,19).

Portanto, queridos pastores, 
“Olhai, pois, por vós e por todo o 
rebanho sobre que o Espírito Santo 
vos constituiu bispos, para apas-
centardes a igreja de Deus, que ele 
resgatou com seu próprio sangue.”

A graça do Senhor Jesus Cristo, e o 
amor de Deus, e a comunhão do Espí-
rito Santo sejam com vós todos. Amém! 



CEADEMA EM FOCOANO XXIII
Setembro de 202204

2ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ACONTECEU

No mês de junho na cidade de Barra 
do Corda, aconteceu a 2 Assembleia Ge-
ral Extraordinária da CEADEMA, tendo 
como pauta principal a reforma do Esta-
tuto da CEADEMA. Foram dias de muita 
comunhão e debates visando o bem da 
obra do Senhor e da magna Convenção. 
O evento contou com a ministração do 
pastor Pedro Cardoso Lindoso e o pastor 
Raul Cavalcante presidente da AD em 
Imperatriz. A AD em Barra do Corda, li-
derada pelo Pr Mateus Pessoa , está de 
parabéns pelo dinamismo e organização 
em mais um evento convencional.

De 13 a 15 de julho, ocorreu na cida-
de de Vitória do Mearim, o 38º Congres-
so Estadual de Missionárias e Dirigen-
tes de Círculo de Oração, subordinado 
ao tema: O centenário do movimento 
pentecostal no maranhão – perseve-
rando na doutrina do Batismo com o 
Espírito Santo e os Dons Espirituais. 
Foram dias de muita Palavra, Adoração, 
Louvor e Poder de Deus sendo derra-
mado na vida das congressistas, este 
congresso entra na história com quase 
três mil inscrições. Se revezaram nas 
ministrações os pastores Francisco Ra-
poso, Pr José Gonçalves – PI, Pr Rayfran 
Batista , Pr Osiel Gomes e a Miss Bran-
ca Praseres. O Pr Francisco Raposo e a 
Miss. Albenisa Raposo destacaram: “O 
38° Congresso Estadual de Missionárias 
e Dirigentes do Círculo de Oração reali-
zado na Assembleia de Deus em Vitória 
do Meariam foi um dos maiores e me-

 38º CONGRESSO ESTADUAL DE MISSIONÁRIAS
E DIRIGENTES DE CÍRCULO DE ORAÇÃO

lhores trabalhos realizados pela nossa 
CEADEMA em todos os tempos’’. Além 
das plenárias edificantes, este congres-
so tornou-se ainda mais especial pelas 
homenagens conferidas às pioneiras 
dos trabalhos de círculo de oração no 
estado, foi emocionante e calorosa a re-
cepção dada às nossas pioneiras.

O Congresso ainda foi abençoado re-
cebendo a honrosa visita do presidente 
da república Jair Messias Bolsonaro, 
atendendo ao convite feito pelo deputa-
do federal pastor Gildenemyr, o presi-
dente foi bem recepcionado discursando 
aos participantes e recebeu oração pe-
los nossos pastores e irmãs presentes. 
Foi um momento único e singular. 

Fica o registro do agradecimento a 
Deus pela Assembleia de Deus em Vi-
tória do Mearim pela a realização desse 
congresso na pessoa do pastor Osvanil-
do Albuquerque e a Miss Aurilene. 

O mês de julho foi recheado de progra-
mações , e já no final do mês, a juventu-
de assembleiana se reuniu em Lago da Pe-
dra para a realização do 21º COMADEMA, 
com o tema: Benditos. Com a participação 
de 3.200 inscritos os jovens assembleianos 
foram impactos pela Palavra de Deus. Esti-
veram nas ministrações os pastores: Fran-
cisco Raposo, Osiel Gomes, Marinaldo Al-
ves – BA, Carlos Junior – Rj e o evangelista 
Manoel Alves – PB e no louvor: Gislaine e 
Mylena – ES, Pedro Henrique – RJ e Paulo 
Neto – RJ. Fica o registro de felicitação ao 
pastor Telmir Farias, coordenador da UNILI-
DER, toda a coordenação e a AD em Lago da 
Pedra por receber mais um grande evento 
da CEADEMA.  

 21º COMADEMA EM LAGO DA PEDRA
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RESOLUÇÕES

 AUTORIZAÇÃO (7): José Eval-
do Ferreira Santos ( Tirirical – São 
Luís), Ismael Oliveira Macêdo San-
tana ( Tirirical – São Luís ), André 
Luís Cordeiro Coutinho ( Tirirical 
– São Luís), Edson Cabral Lima ( Ti-
rirical – São Luís ), Manoel Messias 
do Nascimento Rocha ( Paço do 
Lumiar), Jailson Costa Brito ( São 
Bernado ), Dário Gusmão Pereira 
Júnior ( Bequimão);

RECEBIMENTO DE OBREIROS (3): 
Ivo Mariano Santana ( vindo da 
COMEAD – CGPB),  Johnatas Lima 
dos Santos ( vindo da CONFRADEC) 
e Franciney da Silva Mesquita ( 
Vindo da CONFRADECE);

RETORNO DE ATIVIDADES (1): 
pastor Orlando do Nascimento Tor-
res;

LICENCIAMENTO(1): Para fins de 
tratamento de saúde, o pastor Ro-
naldo Trindade Pinheiro solicitou 
licenciamento e lhe foi concedida li-
cença por um ano com o sustento de 
um salário mínimo. Para substitui-lo 
no campo de Alto do Abel foi indica-
do o pastor auxiliar Ivan Viana Nas-
cimento;

MUDANÇA (1): O pastor João Gual-
berto dos Santos Barreto, hora li-
derando o campo de Brejo de Flores 
– Vitorino Freire, solicitou retorno 
com carta de mudança para a CE-
MEADAP no estado do Amapá, o que 
lhe foi concedido por unanimidade, 
inclusive recebendo a comenda pas-
tor Alcebiades Pereira de Vasconce-
los por completar seus vinte e cinco 
anos de minstério, parte deles ser-
vindo a Deus nesta convenção;

EXCLUSÃO (6): Osny Alexandre 
de Oliveira Sousa, Miguel Gomes 
Lima, Raimundo Eva Damasceno, 
Ademar Pereira dos Santos Junior, 
Aluízio Soares Pereira e João da 
Trindade Ramos Coutinho;

DESMEMBRAMENTO DE CAM-
PO(3): Atendendo a solicitação do 
pastor Fabrycio Alencar e aval do 
conselho consultivo, foi desmembra-
do o campo de Vitorino Freire para 
criação de novo campo com sede 
no povoado Centro do José Rodri-
gues – Vitorino Freire e para pas-

toreá-lo foi transferido de Vitorino 
Freire para Centro do José Rodri-
gues o pastor Jorge Henrique Viei-
ra Prado; Igualmente, atendendo à 
solicitação do pastor Manoel Batis-
ta Lima e aval do conselho consul-
tivo, foi desmembrado o campo de 
Arari para a criação de novo campo 
com sede no povoado Bubasa – Ara-
ri e para pastoreá-lo foi aprovada a 
transferência do pastor Robson Fer-
reira Passos de Arari para Bubasa; 
Ainda atendendo à solicitação do 
pastor Francisco Gonçalves Aráujo, 
foi emancipada a área missionária 
de Alto Fogoso – Bacabal, para se 
tornar campo pastoral com sede no 
referido povoado e para pastoreá-lo 
permaneceu o pastor Francisco Be-
zerra Alves.

pedar a primeira etapa do treina-
mento de ingresso 2023 em Santa 
Inês; pastor José de Jesus Soares 
solicitou para hospedar a segunda 
etapa do treinamento de ingresso 
2023 em Araioses; pastor Joseano 
Ferreira Silva solicitou para hospe-
dar a terceira etapa do treinamento 
de ingresso 2023 em Ponte – Timon 
e o pastor João Batista Figueiredo 
Barros solicitou hospedar a segunda 
AGE 2023 em Maracaçumé;

TRANSFERÊNCIAS(13): O plená-
rio passou apreciar e aprovar as 
transferências  dos seguintes pas-
tores: Carlos Magno Aguiar da 
Silva de Itapera – Icatu para Vila 
Brasil – São Luís, Raimundo Al-
ves Machado Filho de Vila Brasil 
para Itapera, Leandro Lima Filho 
de Vila Brasil para Itapera, Isaque 
Galvão Lindoso de Maguary – São 
João do Caru para Brejo das Flo-
res – Vitorino Freire, Orlando do 
Nascimento Torres, antes licen-
ciado para assumir o campo de 
Maguary – São João do Caru, Rai-
mundo Vieira Sousa de Macaúba 
– Coroatá para Coroatá, Tiago da 
Silva Castro de Coroatá para Ma-
caúba, Dugley Marcones da Sil-
va Bezerra de Timon para Santo 
Amaro, Antonio Milton de Sousa 
de Alto Parnaíba para Ferronopo-
lis – Santa Luzia, Fabian Gomes 
Lima de Ferronopolis para Alto 
Parnaíba, José Carlos Moraes 
Santos Rabelo de Tuntum para 
Altamira, Jaziel Nascimento Mo-
raes e Jaziel Nascimento Moraes 
Junior de Altamira para Tuntum;

CONVOCAÇÃO: O PLENÁRIO 
ACORDOU CONTINUAR A SESSÃO 
DA REFORMA DO ESTATUTO DIA 
SEIS DE JULHO PRÓXIMO EM BA-
CABAL COM ASSUNTO ÚNICO A 
COMEÇAR ÀS 09:00 DA MANHÃ.

Barra do Corda – MA, 24 de junho 
de 2022.

Pr. Daniel Matos Chaves

1º Secretário da CEADEMA

RESOLUÇÕES DA 2º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE
22 A 24 DE JUNHO DE 2022 BARRA DO CORDA MA

COMISSÃO ELEITORAL: O senhor 
presidente indicou e o plenário apro-
vou a comissão de eleitoral para pro-
ceder com a eleição para o cargo de 
segundo tesoureiro da convenção 
na próxima AGO: Moacir Luís dos 
Santos ( Coordenador ), Walberto 
Magalhães Sales ( Secretário ), Her-
bert Chaves dos Santos ( relator ), 
Manoel Costa Oliveira, Paulo de 
Farias Portela, Francisco do Nas-
cimento da Silva e Odaías Lopes 
Barbosa;

EVENTOS DA CEADEMA: pastor 
Rayfran Batista solicitou para hos-
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METODOLOGIAS ATIVAS DE 
APRENDIZAGEM NO CONTEXTO 

DA EBD

educação e cultura

O método tradicional de ensi-
no é centrado no professor como 
único detentor do conhecimento 
e o aluno como um receptáculo 
de postulados, os quais deve me-
morizar e reproduzir. Até o sécu-
lo XVI, apreender era sinônimo 
de memorizar, decorar. No século 
XVII, Comênios argumentou que 
a aprendizagem obedecia a três 
etapas: compreender, memorizar 
e aplicar, isso foi um avanço na 
reflexão sobre práticas docentes, 
contudo o ensino ainda perma-
neceu fundamentado apenas no 
domínio e explicação de conteú-
dos, tendência ainda atual. Po-
rém, “os saberes necessários ao 
ensinar não se restringem ao co-
nhecimento dos conteúdos das 
disciplinas. Quem leciona sabe 
muito bem que, para ensinar, do-
minar o conteúdo é fundamental, 
mas deve reconhecer também que 
este é apenas um dos aspectos 
desse processo”(DIESEL e BAL-
DEZ,2017). 

Não descartamos os métodos 
tradicionais de ensino, eles tem 
seu lugar no processo.  Porém, 
diz Marcos Tuler, que a explica-
ção verbal do professor não é tão 
essencial para o “aprender” dos 
alunos e que o professor ter expli-
cado muito bem a matéria não lhe 
confere a certeza de que os alu-
nos aprenderam. Aprender é um 
processo complexo, deve envolver 
interação entre conhecimentos 
prévios e novos conhecimentos, 
nesse sentido o aluno não pode 
ser um sujeito passivo, seu pa-
pel deve ser marcante, decisivo. 
Jesus é o nosso grande exemplo, 
pois sempre estabelecia conexões 

Pr. wesley anselmo

entre os saberes de seus ouvintes 
e as verdades que expunha. Es-
timulava a reflexão e a ação. Na 
“sala de aula” de Jesus havia a 
aprendizagem significativa. 

Superintendentes e professores 
da EBD devem considerar a refle-
xão acerca das metodologias ati-
vas de aprendizagem. Estas não 
são pragmatismo barato ou uma 
modinha nova, são métodos de 
ensino onde o aluno ocupa o cen-
tro da ação educacional, suas opi-
niões e seus conhecimentos são 
pontos de partida para construção 
do saber. Estimula-se o aprendiz 
à participação efetiva na sala de 
aula, já que se exige dele ações 
e construções mentais diversas, 
como: leitura, pesquisa, compa-
ração, observação, imaginação, 
organização dos dados, classifica-
ção, interpretação, e aplicação de 
fatos e princípios a novas situa-
ções, planejamento de projetos e 
pesquisas, análise e tomadas de 
decisões (SOUZA, 2014). 

Sobre o papel do professor, o 
uso das metodologias ativas não 
liquefaz sua relevância. Este as-
sume papéis, como: 1. Cura-
dor: que guia o aluno através do 
conteúdo; 2. Apoiador: acolhen-
do, estimulando, e inspirando os 
alunos; 3. Orientador: sendo ca-
paz de gerenciar as atividades de 
aula; 4. Mediador: mediando as 
relações entre alunos e a sinergia 
entre eles e o conteúdo apresenta-
do. Sendo assim, na Metodologia 
ativa de aprendizagem  o profes-
sor incentiva o estudante à par-
ticipação1. Deve-se lembrar que 
1  https://www.habto.com/blog/o-que-
-e-metodologia-ativa-de-aprendizagem

professores não fazem mágica, a 
pouca disposição do aluno para 
aprender também pode atrapa-
lhar a prática docente e claro nem 
todos os alunos vão dar uma res-
posta positiva a determinado mé-
todo. Mas, deve ser empreendido 
esforço da parte do professor da 
EBD para que suas aulas sejam 
cada vez mais produtivas. 

Conquanto o trabalho com me-
todologias ativas possa utilizar 
atividades tradicionais, como li-
ções de casa, prevalece o uso de 
recursos diversos. No bojo das 
principais metodologias ativas 
que podem ser aplicadas ao ensi-
no da EBD estão a aprendizagem 
baseada em problemas, a apren-
dizagem baseada em projetos, 
dramatizações, produções de tex-
to, o estudo de caso, o estudo in-
dutivo, a sala de aula invertida, o 
ensino híbrido e a instrução entre 
pares. Cada estratégia deve ser 
utilizada com cautela, levando em 
conta o contexto, o conteúdo a ser 
trabalho e percorrendo o caminho 
da ortodoxia bíblica. 

Referências: 

DIESEL, Aline, BALDEZ, Leila 
Santos. Os princípios das me-
todologias ativas de ensino. Rio 
Grande do Sul. V. 14. N° 1. Pág. 
268 a 288. 2017. 

TULER, Marcos. Didática Es-
sencial: Ferramentas indispen-
sáveis à docência cristã. Rio de 
Janeiro: CPAD, 2019. 

 Pr. Wesley Anselmo: Coordena-
dor da Área n° 22, AD em San-
ta Inês. Membro da Comissão de 
Educação e Cultura, CEADEMA. 
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Pastor Raimundo Amâncio da Silva
Memórias 

Pastor Raimundo Amâncio da Sil-
va Luz nasceu em 12 de setembro 
de 1957, na cidade de Pedro II, 

estado do Piauí. Filho do casal Antônio 
Perpétuo da Luz e Maria Amâncio da Sil-
va Luz.  Ainda adolescente veio com os 
seus pais para o Maranhão, indo morar 
na Lagoa do Angico em Paulo Ramos. Lá 
aos 17 anos aceitou a Jesus como seu 
único e suficiente Salvador. 

Logo após foi batizado em águas pelo 
saudoso pastor Roldão Messias de Frei-
tas, e depois recebeu o batismo com o 
Espírito Santo. Depois passou a con-
gregar em Pedreiras, e ainda solteiro foi 
apresentado ao diaconato para auxiliar o 
pastor Antônio Meton Soares.

Em 20 de agosto de 1982, uniu-se em 
matrimônio com a missionária Eri de Sá 
Luz (filha do pastor Ângelo Vieira de Sá, o 
nosso saudoso Tutu), que geraram duas 
filhas (Erivanda e Neta) e milhares de fi-
lhos espirituais ao longo de quase 4 dé-
cadas deste frutífero matrimônio

Logo após o seu casamento foi consa-
grado ao presbitério. Teve o privilégio de 
servir no presbitério ao lado de pioneiros 
do trabalho pentecostal, como exemplo, 
o irmão Cristóvão Carvalho Rios (que tra-
balhou ao lado dos pastores Alcebíades 
Pereira Vasconcelos e Francisco Assis 
Gomes) e muitos outros.

Com a saída do pastor Meton para 
Santa Inês, passou auxiliar o pastor Ma-
noel Constantino da Silva (Costinha), que 
durante a Assembleia Geral Ordinária da 
CEADEMA, em Vitorino Freire, lhe indi-
cou para ser autorizado a Evangelista, 
ato oficializado no dia 23 de setembro 
de 1990. Com saída do Pastor Costinha 
passou auxiliar o pastor Heitor Pessoa de 
Sousa, que em 29 de novembro de 1992, 
na bela Lago da Pedra, concordou com a 
sua ordenação ao Santo Ministério para 
continuar em Pedreiras.

Em 11 de novembro de 1995, durante 
a Assembleia Geral Ordinária da CEA-
DEMA em Bacabal, foi indicado como 
o substituto do pastor Heitor Pessoa de 
Sousa na liderança da igreja pedreirense, 
foram seis anos, um mês e quatro dias 

à frente da igreja. No dia 15 de dezem-
bro de 2001 permutou com o pastor Elias 
Lima Sousa indo para a Assembleia de 
Deus em Zé Doca. 

Durante a Assembleia Geral Ordinária 
em 20 de dezembro de 2002, foi transfe-
rido para a Assembleia de Deus em Codó, 
lá ficou até 23 de julho de 2004, quando 
do 22º Congresso de Esposas de Pastores 
e Dirigentes de Círculo de Oração em Co-
roatá, foi transferido para a Assembleia 
de Deus em Vitorino Freire. Vale lem-
brar, que em janeiro de 2010, sob a sua 
gestão, a igreja comemorou o jubileu de 

ouro do Círculo de Oração.
Em 26 de fevereiro de 2010, durante 

a Assembleia Geral Extraordinária da 
CEADEMA em Lima Campos permutou 
com o pastor Gerson Ferreira da Costa 
indo para a Assembleia de Deus em São 
Mateus do Maranhão e depois em 16 de 
dezembro de 2011, durante a Assembleia 
Geral Ordinária na Assembleia de Deus 
do Tirirical em São Luís, foi transferido 
para a Assembleia de Deus  em Paço do 
Lumiar.

Em 22 de junho de 2018, durante a 
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) 
em Santa Helena permutou com o pas-
tor José Valdinan Monteiro Branco indo 
para a Assembleia de Deus em Santa Lu-
zia do Paruá, seu último campo de traba-
lho pastoral.

Com a saúde debilitada, no dia 30 de 
março de 2021, ficou licenciado da presi-
dência da igreja, para cuidar da sua saú-
de. Porem o Senhor tinha outros planos 
para o seu servo, e no dia 03 de agosto 
de 2022, o pastor Amâncio descansou no 
Senhor. 

Pastor Amâncio foi um homem ínte-
gro, alegre, bondoso, dedicado à obra do 
Senhor. Sempre sorrindo e nos fazendo 
sorrir.

Foram
64 anos de vida
48 anos de vida cristã
31 anos de ministério 
Que a Paz do Senhor repouse sobre a 

sua memória! André Câmara
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S
ubordinado ao tema “EBD 
– TRANSFORMANDO VIDAS 
PELO ENSINO DA PALAVRA”, 
foi realizado entre os dias 4 a 
6 de agosto do corrente, o 5º 

Congresso Estadual de Escola Bíblica 
Dominical da CEADEMA – Convenção 
Estadual das Assembleias de Deus 
no estado do maranhão, organizado 
por sua comissão de educação e cul-
tura, sediado na hospitaleira cidade 
de Timon. 

O congresso anotou uma participa-
ção especial de oficialmente 799 inscri-
tos, porém, mais de 1 mil participan-
tes  das mais diversas caravanas do 
estado, tais  como: São Luís, Caxias, 
Bacabal, Codó, Vitorino Freire, Codó, 
Alcântara, Bacabeira, Paço do Lumiar, 
Santa Inês, Capinzal do Norte, Araio-
ses, Coelho Neto, Mirador, Pedreiras, 
Alto Alegre, São João do Soter, Colinas, 
Buriti Bravo, Campo Grande, Esperan-
tinópolis, Buriti Corrente, Cururupu, 
Vila Betel, Centro Operário , Santa 
Luzia, Cajazeiras, Senador Alexandre 
Costa, Tirirical, Trizidela- Codó, Centro 
do Guilherme, dentre outras cidades, 
além da participação especial da igreja 
anfitriã.  

Os congressistas foram comtempla-
dos por uma programação bem dinâ-
mica, começando com uma linda apre-

sentação de abertura promovido pela 
igreja anfitriã e  conteve 8 Plenárias 
nos turnos da manhã e noite, durante 
as tardes foram realizados 16 seminá-
rios e 4 oficinas para os públicos espe-
cíficos de Lideranças (pastores, supe-
rintendentes, professores, secretários), 
departamento Infantil, de Adolescen-
tes, Jovens e adultos, e  Discipulado, 
com todas as salas repletas.  

Os ministrantes foram: Na aber-
tura Pr. Rayfran Batista, represen-
tando o Pr. Francisco Soares Raposo 
(Presidente da CEADEMA); Pr. Elie-
nai Cabral (Escritor de lições bíbli-
cas e Consultor teológico da CPAD /
CGADB); Pr. José Gonçalves (escritor 
das lições adultos do 3º trimestre); Pr. 
André Silva (Educador cristão DF); Pr. 
Rayfran Batista (1º vice-presidente da 
CEADEMA); Pr. Euvaldo Pereira de Sá 
(Presidente da igreja anfitriã); Dra. Ro-
sangela Oliveira (Comissão pedagógica 
do MA); Miss. Suely Lima (Secretária 
executiva da SEDAC - MA) Pr. Antô-
nio José Luz (Coordenador da comis-
são do discipulado no MA); Pr. Járber 
Sousa (Membro Comissão de educação 
e cultura) Pr. Wesley Anselmo (Mem-
bro Comissão de educação e cultura); 
Pr. Raimundo Damasceno (Membro da 
equipe de assessoria pedagógica); Pr. 

Pedro Pessoa (Membro Comissão de 
família do MA); e Pr. Vábio Siquei-

ra (Membro Comissão de educa-
ção e cultura).

Pr. Francisco Soares Rapo-
so, presidente da CEADEMA 

juntamente com boa parte 
da diretoria, esteve pre-

sente durante todo o con-
gresso e expressou sua 

gratidão a Deus pelas 
vidas de cada con-

gressista “Com grande 
alegria em nossos cora-

ções que vemos o interesse 
de nossos pastores, professo-

res, superintendentes e alunos 
da EBD do nosso estado em par-

ticipar deste evento, entendendo a 
importância imensurável do ensino da 

Palavra de Deus, pois, através deste 
ensino, vidas são transformadas, res-
tauradas e carácteres são moldados, 
como está escrito em 2 Timóteo 3:16,17 
“Toda a Escritura é divinamente 
inspirada, e proveitosa para ensi-
nar, para redarguir, para corrigir, 
para instruir em justiça; Para que o 
homem de Deus seja perfeito, e per-
feitamente instruído para toda a 
boa obra”. Enquanto o ensino secu-
lar, através da escola, busca os meios 
de preparar as pessoas para realiza-
rem seus projetos de vida, a Escola 
Bíblica Dominical, através do Ensino 
da Palavra de Deus, visa a formação 
intelectual, moral e, sobretudo, es-
piritual preparando nossos irmãos e 
irmãs não somente para a vida aqui 
na terra, mas, especialmente, para a 
vida Eterna” 

O congresso também ficou marca-
do por algumas ações de incentivos 
e motivação aos congressistas, sen-
do comtemplados a caravana da AD 
de Caxias como a igreja visitante de 

MAIS DE UM MIL PARTICIPANTES MARCARAM PRESENÇA NA            
REALIZAÇÃO DO 5º CONGRESSO ESTADUAL DE ESCOLA DOMINICAL 

PROMOVIDO PELA CEADEMA EM TIMON-MA
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maior participação em caravana com 
mais de 80 congressistas, ganhando 
um bom projetor de imagem doado 
pelo Dep. Federal Pr. Gil; concomi-
tantemente o líder da maior carava-
na Pr. Israel Lucas Sousa Soares foi 
comtemplado com um especial kit 
teológico educacional da CPAD repre-
sentada por seu gerente ir. Rodrigo.  
Também foram selecionados median-
te critérios da comissão de educação 
e cultura dois (2) projetos vencedores 
como melhores ações e EXPERIÊN-
CIAS EXITOSAS NA EBD, sendo os 
projetos ALUNO NOTA 10 da AD EM 
COLINAS (1º lugar) tendo uma pre-
miação no valor de um (R$ 1.000,00) 
mil reais doado pela dep. estadual 
Mical Damasceno e o PROJETO EBD 
SOLIDÁRIA da AD em Caxias (2º lu-
gar) que será contemplado com o 
SEADMA – Simpósio de Educação 
das Assembleias de Deus no Mara-
nhão. As lembranças do congresso 

MAIS DE UM MIL PARTICIPANTES MARCARAM PRESENÇA NA            
REALIZAÇÃO DO 5º CONGRESSO ESTADUAL DE ESCOLA DOMINICAL 

PROMOVIDO PELA CEADEMA EM TIMON-MA
também tiveram um apoio cultural 
do Pr. Enos Henrique Ferreira. 

A nossa  CPAD – Casa Publicadora 
das Assembleias de Deus, na pessoa 
do nosso irmão Dr. Ronaldo Rodrigues 
de Souza, foi um fator preponderante 
para a realização deste congresso com 
a doação de todo material didático: 
Pastas, apostilas, crachás, e bloco de 
anotações. 

“Estamos felizes, agradecidos a 
Deus, com sensação de dever cum-
prido, ao ver o agir de Deus durante 
a realização de toda programação do 
congresso e os resultados que o mes-
mo trouxe na vida dos congressistas. 
Refletimos acerca do imprescindível 
papel da Escola Dominical na forma-
ção de pessoas relevantes para a socie-
dade como um todo. Acreditamos que 
o professor da EBD, além de ser uma 
pessoa dedicada ao ensino, precisa 
ter uma formação mais ampla, para 
que possa atender às deman-
das na igreja local por parte 
de um alunado cada vez 
mais exigente, em ter-
mos de conhecimento 
e cultura, sem per-
der a visão de que 
é um servo de 
Deus que ne-
cessita todos 
os dias da 
graça divina 
e da unção 
do Espírito 
Santo para 
c u m p r i r 
bem sua 
tarefa. Este 
foi o nos-
so foco do 
congresso”. 
Abordou o 
Pr. Rozival-
do Cardo-
so Rodrigues, 
Coordenador da 
comissão de edu-
cação e cultura. 

A Deus toda gloria! 
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Pr.  FRANCISCO DE ASSIS 

GOTEJE A MINHA DOUTRINA 
COMO A CHUVA 

Goteje a minha dou-
trina como a chu-
va, destile o meu 

dito como o orvalho, como 
chuvisco sobre a erva e 
como gotas de água sobre 
a relva (Dt. 32.2, ARA). 

O pecado corrompeu a 
natureza humana de for-
ma tão expressiva que di-
ficultou ao homem enten-
der os mandamentos que 
expressam a vontade so-
berana de Deus e ter o seu 
caráter moldado em con-
formidade com essa vonta-
de divina. Em consequên-
cia disso, o cristão precisa 
empreender esforços para 
conhecer o Senhor Cria-
dor de todas as coisas, 
que existem no universo, 
e prosseguir nesse conhe-
cimento, conforme nos en-
sina o profeta Oséias 6.3: 
“Conheçamos, e prossiga-
mos em conhecer ao Se-
nhor; a sua saída, como 
a alva, é certa; e ele a nós 
virá como a chuva, como a 
chuva serôdia que rega a 
terra”. Tal conhecimento é 
analogicamente relaciona-
do com a chuva: a chuva 
que rega a terra. 

Muitos anos antes do 
que escreveu Oséias, men-
sageiro do Senhor, sobre 
o conhecimento de Deus 
que vem sobre nós como 
a chuva, Moisés afirmou 
que a doutrina do Senhor 
goteja como a chuva; e o 
Seu dito desce como o or-
valho, como o chuvisco e 
como gotas de água sobre 
a relva, cuja referência 

consta em Deuteronômio 
32.2. Destacamos do dito 
desses dois homens de 
Deus, duas palavras: dou-
trina e conhecimento. 

A doutrina do Senhor é 
boa e deve ser guardada 
pelo crente de tal modo 
que este nunca a despre-
ze, conforme lemos em 
Provérbios 4.2: “Pois eu 
vos dou boa doutrina; não 
abandoneis o meu ensi-
no”. Por meio da sua dou-

chuva, faz-nos entender 
que a nossa vida é lavada e 
irrigada pela doutrina que 
emana das Sagradas Es-
crituras, de forma perma-
nente e definitiva, de modo 
que a nossa conduta deve 
ser aferida pelo padrão es-
tabelecido pela doutrina 
divina. Não restando ne-
nhuma outra opção para o 
crente herdar a vida eter-
na, se este prescindir dos 
ensinos que a doutrina di-

o conhecimento. Porquanto 
rejeitaste o conhecimento 
...” (Oseias 4.6, BE). O Se-
nhor Jesus Cristo ordenou 
aos seus discípulos que fi-
zessem discípulos de todas 
as nações, ensinando-os a 
guardar “todas as coisas” 
que Ele ensinou: “Portanto 
ide, fazei discípulos de to-
das as nações, batizando-
-os em nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo; 
ensinando-os a observar 
todas as coisas que eu vos 
tenho mandado ...” (Mateus 
28.19,20, BE). A doutrina 
estabelece o código de con-
duta, o qual deve ser cum-
prido, cabalmente, pelo 
membro do corpo de Cristo.  

Face à relação entre co-
nhecimento e doutrina, 
tendo o Senhor Deus como 
sujeito ativo e o crente 
como sujeito passivo dos 
polos, resta compreendido 
que cabe ao crente esfor-
çar-se para conhecer todo 
o conteúdo da boa doutri-
na que vem do Criador, a 
fim de adequar o seu ca-
ráter à orientação doutri-
nária, com o objetivo de 
herdar a vida eterna. O 
Senhor Jesus Cristo nos 
deixou esse mandamento: 
“Examinais as Escrituras, 
porque julgais ter nelas a 
vida eterna; e são elas que 
dão testemunho de mim;” 
(João 5.39, BE). 

Conselho de Doutrina 
CEADEMA 
Pr. Francisco de Assis Vieira 

dos Santos
Coordenador 

vina impõe manifestamen-
te ao crente.   

Quanto ao conhecimen-
to, o Senhor Jesus Cristo 
disse aos judeus que criam 
nele para conhecerem a 
verdade, pois a verdade os 
libertará: “e conhecereis a 
verdade, e a verdade vos 
libertará” (João 8.32, BE). 
O profeta Oséias afirmou 
que o povo de Deus estava 
sendo destruído porque re-
jeitaram o conhecimento e, 
consequentemente, esque-
ceram-se da lei de Deus: 
“O meu povo está sendo 
destruído, porque lhe falta 

trina, Deus revela ao mun-
do toda a sua vontade e 
dirige o seu povo de forma 
segura e permanente até 
os arrebatar deste mundo 
para o descanso eterno. 
Portanto, o crente necessi-
ta da doutrina divina como 
a terra precisa da chuva: a 
chuva que cai dos céus na 
forma de chuvisco; na for-
ma de orvalho; na forma 
de sereno; e na forma de 
gotas que formam grande 
volume pluviométrico. A 
analogia utilizada pelos 
escritores sagrados na re-
lação da doutrina com a 
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artigo

A DOUTRINA DA 
PROPICIAÇÃO

Pr. rafael aguiar pereira

A palavra propiciação é uma 
tradução do termo hebraico kaphar, 
no Antigo Testamento, e do vocábulo 
grego hilasmos, no Novo Testamento, 
as quais são traduzidas por cobrir, ex-
piar, reconciliar, propiciar, pacificar¹. 

Tanto expiação como propiciação 
referem-se à remoção da culpa, mas 
a rigor expiação diz respeito a um ob-
jeto (o pecado), enquanto propiciação 
focaliza mais exatamente a atenção no 
relacionamento da pessoa com Deus. 
A pureza de Deus — sua santidade— é 
tamanha que lhe é impossível tolerar o 
pecado. Ele criou as pessoas para que 
pudessem relacionar-se com ele, mas 
todos os seres humanos, por meio 
de Adão, tornaram-se pecadores (Gn 
3.17; Rm 5.12; lRs 8.46; Mc 10.18; 
Rm 3-23) e não podem aproximar-se 
de Deus, a menos que seus pecados 
sejam removidos de algum modo (Is 
59-2; Cl 1.21). A expiação é o processo 
ou o meio empregado por Deus para 
remover o pecado do homem, e a pro-
piciação, o resultado desse processo, 
isto é, a reconciliação do pecador com 
Deus, reconduzindo-o a um relacio-
namento correto com Ele, pois agora, 
Deus torna-se propício ao homem.

No Antigo Testamento, a palavra 
kaphar ocorre com mais frequência 
no Livro de Levítico pois trata dos sa-
crifícios rituais que eram feitos para 
expiar o pecado. Por exemplo, Lv 4.13-
21 dá instruções para levar um novi-
lho à tenda da congregação por oferta 
pelo pecado. Depois que os anciãos ti-
vessem posto as mãos sobre o novilho 
(para transferir o pecado do povo para 
o novilho), o novilho era morto. O sa-
cerdote levava parte do sangue do no-
vilho à tenda da congregação e o borri-
fava sete vezes diante do véu. Parte do 
sangue era posto nas pontas do altar 
e o restante era derramado à base do 
altar dos holocaustos. Depois, a gor-
dura do novilho era queimada no al-
tar. O próprio novilho seria queimado 
fora do acampamento. Por meio deste 
ritual, “o sacerdote por eles fará propi-
ciação \kãphar\, e lhes será perdoado 

o pecado” (Lv 4.20).
   O substantivo hebraico kappõret 

é traduzido por “propiciatório, assento 
da misericórdia. trono da clemência”. 
Esta forma do substantivo kãphar re-
fere-se a uma laje de ouro que ficava 
em cima da arca do concerto. Imagens 
de dois querubins, um de frente do 
outro, ficavam sobre esta laje. Esta 
laje de ouro representava o trono de 
Deus e simbolizava Sua real presença 
no santuário de adoração. No Dia da 
Expiação, o sumo sacerdote borrifava 
sobre ela o sangue da oferta pelo peca-
do, simbolizando a aceitação do san-
gue por Deus. Assim. o kappõret era o 
ponto central no qual Israel, por meio 
do seu sumo sacerdote, podia entrar 
na presença de Deus.

O Novo Testamento revela que, em-
bora o sacrifício do animal fosse útil 
como figura preliminar, a expiação e a 
propiciação só podiam ser plenamente 
concretizadas pela morte de Cristo (Hb 
9-15; 10.3,4), e os pecados cometidos 
antes disso só podiam ser perdoados 
porque a morte de Jesus já era previs-
ta (Rm 3.25,26).

Três importantes palavras gregas são 
empregadas para apresentar o ensino 
da propiciação no Novo Testamento. 
São elas hilasmos (1 Jo 2.2; 4.10), hilas-
terion (Rm 3.25; Hb 9.5, “propiciatório”), 
e hilaskomai (Lc 18.13; Hb 2.17). A ne-
cessidade da propiciação surgiu, por um 
lado, por causa da santidade de Deus, 
e, por outro, por causa do pecado do ho-
mem. A ênfase no significado da palavra 
é bastante adequada. No NT, seu uso 
indica claramente que a morte de Cristo 
cumpriu plenamente as exigências da 
santidade de Deus que havia sido ofen-
dida. No AT, o propiciatório era o lugar 
onde o Deus santo encontrava-se com 
os homens pecadores; ali o sangue era 
aspergido. No NT, a cruz tornou-se o lu-
gar onde Deus encontra-se com o peca-
dor através do sangue de Cristo. Dessa 
forma, João pôde dizer que Cristo é a 
propiciação, a expiação pelos pecados 
de todo o mundo (1 Jo 2.2). 

   A doutrina da propiciação ensina 

claramente que a morte de Cristo na 
cruz representava uma substituição 
por causa do pecado. Sua morte sa-
tisfazia as justas exigências de Deus 
Pai, provocadas pelo pecado do ho-
mem. Como resultado dessa propicia-
ção, Deus ficou satisfeito e o relacio-
namento do mundo todo com Ele foi 
alterado. O sacrifício da propiciação 
de Cristo foi a base para a reconcilia-
ção do mundo com o próprio Deus (2 
Co 5.19), A reconciliação estava ligada 
ao fato do mundo ter mudado em rela-
ção a Deus através da morte de Cristo. 
A propiciação está relacionada com a 
reparação apresentada a Deus como 
resultado da morte de Cristo. Deus foi 
ofendido pelo pecado do homem, e é 
Ele quem precisa ser satisfeito através 
do pagamento por esse pecado. A obra 
jurídica de Cristo na propiciação deve, 
naturalmente, ser apropriada pela fé 
de cada pecador individualmente an-
tes de redundar em qualquer benefí-
cio pessoal. Não é necessário tentar 
persuadir a Deus para que Ele seja 
“misericordioso” para nos perdoar os 
pecados, como o publicano tentou fa-
zer (Lc 18.13), pois agora, essa obra já 
foi feita. Deus já recebeu a propicia-
ção, Ele está satisfeito com a obra de 
Cristo. Agora o pecador é convidado a 
participar, pela fé, desta grande obra 
de redenção do homem, consumada 
na Cruz por Cristo Jesus!

“Meus filhinhos, estas coisas vos es-
crevo, para que não pequeis; e, se al-
guém pecar, temos um Advogado para 
com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a 
propiciação pelos nossos pecados, e não 
somente pelos nossos, mas também pe-
los de todo o mundo.” (1Jo 2.1-2)
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“Depois disto, o Senhor do meio de um 
redemoinho respondeu a Jó” (Jó 38.1).
Se você já leu o livro de Jó com os seus 

42 capítulos, deve ter percebido que do 
capítulo três até o capítulo trinta e sete, 
o conteúdo do livro é constituido de uma 
série de discursos que envolvem acusação 
e defesa. Aparecem, logo no início, três 
amigos de Jó e fazem duras acusações ao 
patriarca, por entender que se ele estava 
passando por aquela deprimível situação, 
aquele  enorme sofrimento, então, é porque 
deveria ter cometido enorme transgressão. 
E Jó, por sua vez, se defendia dizendo que 
não havia pecado. Depois dessa fase, che-
ga também Eliú, que, de igual modo, tam-
bém faz algumas considerações teológicas 
e práticas com acusações pontuais. De-
clarando, inclusive, que Deus estava per-
mitindo aquele sofrimento na vida de Jó, 
como uma espécie de provação. 

Depois de todas essas cenas,  tendo 
ouvido todas aquelas terríveis  acusações 
de seus três primeiros amigos e ainda as 
declarações de Eliú, então, é a vez de Jó 
escutar o próprio Deus. Mas como é que o 
Senhor resolve responder? Deus aparece, 
falando do meio de um redemoinho. E por 
que o Senhor apareceu assim? Porque por 
inúmeras vezes Jó havia feito solicitações. 
Havia, inclusive pedido que Deus o aten-
desse ainda que fosse como um árbitro 
comparecendo a um tribunal, pois assim, 
poderia comprovar a sua inocência, isto é, 
a inocência de Jó. 

 Diante dessa situação, podemos extrair 
algumas edificantes oportunas lições para 
a nossa vida de caminhada com Deus. A 
primeira delas é que Deus sempre respon-
de. Mas Ele responde conforme sua sobe-
rania e seu amor. Como Ele une a sua ine-
xplicável soberania e seu infindável amor, 
não podemos detalhar. Mas sabemos que 
Ele responde. Assim, fica muito clara para 
nós a sua intervenção na história dos seres 
humanos (Is 57.15). Deus responde o seu 
servo dando-lhe uma satisfação diante de 
tudo que vinha sofrendo. Deus responde 
àquele que acredita nele, Deus responde, 
àquele que o adora. Deus fala, Deus se 
revela, Deus vem ao encontro do coração 
quebrantado e contrito. 

A segunda lição que vejo no texto de Jó 

38.1, é que Deus pode responder de um 
modo não convencional. Ele o faz da ma-
neira que lhe apraz. E, nesse caso, por que 
Deus não apareceu no meio de uma colu-
na de fogo ou de uma sarça ardente como 
apareceu a Moisés?  nem se revelou por 
meio de um cício manso e suave como fez 
na história do profeta Elias lá no Monte 
Horebe? Por que Deus não escolheu se re-
velar em sonho, visão ou em uma aparição 
angelical? Por que Deus resolve falar do 
meio de um redemoinho?  O Todo-Podero-
so respondeu a Jó do meio de um redemoi-
nho porque queria ensinar ao seu servo 
que Ele, o criador, está acima das circuns-
tâncias e fenômenos da natureza que Ele 
mesmo criou. O que é um redemoinho? É 
um encontro de forças. É o momento em 
que ventos de várias direções se encontram 
no mesmo lugar e, não podendo passar um 
pelo outro, então arrastam ou empurram 
tudo o que é móvel e removível naquele 
espaço geográfico. Certamente você já viu 
um redemoinho e deve ter observado como 
tanto a poeira como objetos mudam de lu-
gar, podem subir na força dos ventos e to-
marem a forma de uma coluna conforme a 
concentração dos ventos ou a velocidade 
dos mesmos. Mas, em resumo, um rede-
moinho é um encontro ou concentração de 
pressão. Redemoinho pode ser expresso 
ou descrito pela palavra pressão. Então, 
Deus respondeu no meio da pressão. Deus 
aparece no meio 
de um antagonis-
mo de forças, Ele 
se revela no meio 
da tempestade. Ele 
controla o vento por 
mais forte que ele 
seja. Deus respon-
de bem do centro 
de um encontro de 
forças. Ele escolheu 
esse método porque 
é soberano sem dei-
xar de ser amoroso 
e compassivo.

A terceira lição 
na revelação de 
Deus ao patriarca 
Jó, é que o Eterno 
não se vê pressio-
nado para dar todas 

as respostas prontas que, possivelmente 
desejamos ou queremos ouvir. Na verda-
de, em todo aquele processo do sofrimen-
to de Jó, Deus nunca disse ao patriarca 
quais as verdadeiras razões porque o mes-
mo estava passando por todo aquele sofri-
mento. Deus simplesmente chegou fazen-
do perguntas. Deus pergunta para Jó se o 
mesmo conhecia os segredos da eternida-
de, se Jó era grande, se Jó era poderoso, 
se Jó era sábio, se Jó era perfeito, como 
Ele é. Caso não fosse, como de fato não 
era, então seria melhor para Jó ficar cala-
do e apenas  confiar nele. É por isso que 
no capítulo seguinte vemos Jó declarando: 
“Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus 
planos podem ser frustrado”. Como Deus é 
maravilhoso! Como Deus é extraordinário!  
Nós, pobres mortais, quase nada sabemos 
dos seus eternos desígnios. O que sabe-
mos é tão insignificante que não há, nem 
sequer a possibilidade de se fazer qualquer 
comparação com a grandeza e a sabedoria 
do Todo-Poderoso. É perigoso quando nós, 
frágeis mortais perdemos tempo falando 
muito daquilo que não compreendemos da 
soberania e da natureza amorosa do Eter-
no. Em vez de ficarmos  murmurando con-
tra o Senhor e contra seus eternos desíg-
nios, deveríamos absorver o que a Palavra 
nos ensina nessa história tão rica de de-
talhes e de lições para a nossa caminhada 
com Deus nesse plano terrestre. 


