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Kerigma 
Pastoreando Famílias para um Ministério Santo

Desde o primeiro casal de Gênesis, somos apresentados às mais diferentes famílias. A narrativa 
bíblica nos oferece uma quantidade e uma variedade imensa de famílias. Exemplos bons e maus, ins-
piradores e decepcionantes, motivadores e frustrantes, enfim, encontramos ricas histórias que ficaram 
registradas também para o nosso aprendizado.

A linha comum para todas elas aponta para o fato de que Deus quer salvá–las.  Quando Josué de-
safia o povo a respeito de qual Deus vão seguir e em seguida afirma que ele e sua casa servirão ao Senhor, 
ou quando Paulo e Silas respondem ao carcereiro para crer no Senhor Jesus que, então, ele e sua família 
seriam salvos, são momentos ímpares do kerigma (da proclamação), visando alcançar famílias.

Tanto em Josué quanto em Paulo e Silas somos confrontados com momentos de crise, risco, pres-
são e tensão envolvendo famílias. Nada muito diferente daquilo que enfrentamos em nossos dias. É com 
esta perspectiva que o Departamento Ministerial preparou este II Simpósio de Capacitação para Pastores 
Ministeriais, objetivando proclamar temas relevantes e fundamentais para aqueles que têm o constante 
dever de proclamar aos outros. 

Nossa tarefa, assim como a tarefa de vocês, se reveste de enormes dificuldades. Todos nós pre-
cisamos, primeiro, pastorear nossa família, pois o santo ministério para o qual fomos chamados exige 
sempre mais e melhor. Todo aquele que aceita os desafios do kerigma sabe que as exigências do Reino 
são grandes e presentes.

Mergulhe em cada tema aqui proposto. A eficiência deste material depende, em grande parte, do 
interesse de cada um. Equipar–se o melhor possível para a prática do kerigma, sem dúvida, ajudará no 
pastoreio de famílias visando a multiplicação de ministérios consagrados, separados, santos.

Departamento Ministerial – Convenção Geral

Apresentação
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Raio X – Tratamento ou abandono do paciente?
Pr. Aldo Cesar de Oliveira e Dsa. Lilian Mendes

A realização do II Simpósio de Capacitação de Pastores Ministeriais é mais um passo que a Igreja 
Adventista da Promessa cumpre para alcançar e cuidar dos nossos pastores, aqueles que estão na linha 
de frente do trabalho.

Algumas iniciativas já foram adotadas, mas precisamos avançar mais para atender a demanda cres-
cente e proporcionar aos pastores as condições para que  desenvolvam suas atividades da melhor forma 
possível. Essa preocupação está refletida no lema do Departamento Ministerial para este quadriênio: 
Kerigma, Pastoreando Famílias para um Ministério Santo.

De que forma podemos fazer isso? A estrutura do Departamento Ministerial da Convenção Geral 
hoje é formada por nove casais e cada Convenção Regional deve ter um pastor ministerial.

Os números do quadro abaixo nos mostram o “Raio–X do paciente”, quem é nosso público alvo, 
suas características e algumas necessidades que precisam ser priorizadas. Vamos agir ou vamos esperar o 
agravamento de algumas situações? 
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estatística ministerial
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Geral

Goiás 14 9 5 0 0 15 1

Litoral e leste paulista 19 9 10 2 2 18 0

Maranhão (setor) 11 5 6 0 2 6 1

Mato–grossense 29 25 4 2 0 21 1

Mineira

Nordeste Oriental 23 17 6 2 0 42 6

Noroeste Paulista 33 25 8 1 1 7 0

Norte

Oeste paulista 22 17 5 2 0 30 0

Paranaense 26 18 8 6 0 10 0

Paulista

Paulistana 41 27 14 7 0 30 2

Paulistana leste 37 19 18 5 0 20 0

Piauí (admin.)

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul 11 6 4 1 0 1 0

Rondoacre

Seal
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Sul Mato Grossense 26 17 9 3 0 16 15
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Considerando a grandeza dos números, só podemos atender a demanda confiando na capacitação 
de Cristo, nosso sumo Pastor. Apenas atingiremos os objetivos com  o trabalho conjunto entre o Demi 
Geral e os pastores ministeriais regionais. Para isso, todos devemos entender cada vez melhor nosso papel 
e o que devemos fazer. 

A IAP é formada por 24 Convenções Regionais e 2 setores Administrativos, com um total de 
XXXX  pastores. Em nossa amostra, tivemos o retorno de 14 Convenções Regionais e 1 setor adminis-
trativo que responderam a pesquisa, o que representa % do universo total.

Nesta pesquisa, dispomos dos dados de 365 pastores, missionários e obreiros ativos (XX % do total de 
trabalhadores). Além dos 365 trabalhadores ativos, temos também 42 pastores jubilados e 10 disciplinados.

Temos que considerar que o ministério pastoral não é desenvolvido isoladamente, e dessa forma, 
temos que visualizar os dados lembrando que há também as esposas, que devem igualmente ser alvos de 
nossa atenção.

Quanto aos filhos, destacamos a faixa etária de 12 a 21 anos, que compreende a adolescência e início 
da juventude, fase que entendemos ser a mais complexa nos relacionamentos familiares e na permanência 
na igreja. O grupo de 365 pastores  têm 263 filhos entre 12 e 21 anos, e desses, 36 estão afastados (14%). 
Esse grupo nos traz informações preciosas que precisamos analisar e trabalhar com bastante atenção.

Os principais motivos declarados para o afastamento são ainda mais alarmantes que o índice: crí-
ticas destrutivas na realização do trabalho da igreja, falta de tempo do pastor para a família e falta de 
espaço na igreja. Outros motivos também apontados foram: namoros, trabalhos aos sábados, cobrança 
do pai/pastor, más amizades, comentários negativos dos pais em relação à igreja, ilusão pelo mundo, 
deficiência na vida cristã dos pais, falta de discipulado, falta de persistência no trabalho com os filhos.

Como atender essa demanda? Como auxiliar o pastor a intervir em situações que estão o prejudi-
cando, sua vida em família, seu ministério e a qualidade de seu trabalho?

Essas são respostas que precisamos encontrar juntos, com a ajuda de Deus e disposição do DEMI 
Geral e pastores ministeriais regionais. Respostas que nos levem a desenvolver ações para ajudar nossos 
companheiros de ministério.
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A vida que pode ser conhecida por meio da Trindade
Pr. Saulo Hernandez e Dsa. Dil (VERIFICAR NOME COMPLETO) 

Lembro–me do tempo em que conheci e vivi a igreja de fato, tudo era muito novo para mim: pes-
soas, lugares, encontros e ajuntamentos muito diferentes do que eu  estava acostumado. Com o tempo 
fui me integrando ao convívio e minhas percepções daquela época são muito particulares, talvez sejam 
diferentes de outros que, simultaneamente, conheceram a igreja.

Era uma época em que se ouvia falar mais de Deus Pai do que de Jesus nos ensinos bíblicos da clas-
se batismal, nos sermões, principalmente aos sábados pela manhã, nos debates com membros de outras 
denominações em relação ao sábado e à abstinência de alimentos. Em segundo lugar, o assunto era o 
batismo no Espírito Santo. Sobre Jesus, ouvíamos mais nas aberturas de cultos e de programações diver-
sas. Sobre a Triunidade, era muito comum apenas nos términos de programações em que presbíteros ou 
pastores ministravam a bênção apostólica.

Hoje em dia, a igreja tem vivido intensamente a revelação do Espírito Santo com relação à pessoa 
de Jesus Cristo como Senhor da Igreja (glórias a Deus!). A doutrina da Triunidade fala de um Deus triu-
no, ou seja, um só Deus apresentado em três pessoas distintas, unidade tal que não pode ser entendida 
sob a perspectiva humana, somente com a ação do Espírito Santo aceitamos pela fé essa realidade.

É muito difícil falar de um sem reconhecer o outro. Precisamos tomar muito cuidado para não 
separar a unidade perfeita da Triunidade, conferindo maior importância a um em detrimento dos outros.

O conhecimento da Triunidade divina revela–nos o conhecimento dos assuntos  espirituais, que 
nos dá parâmetros e referências importantes para nossa sobrevivência no verdadeiro caminho de Deus. 
É por meio dela que nos conhecemos como pessoas, nos relacionamos e vencemos as mudanças e trans-
formações que vêm acontecendo no mundo, cujo propósito é desviar e distanciar o ser humano de Deus 
e de sua vontade.  

Vemos na Triunidade a família, a vida em grupo (sociedade) e a igreja. A sociedade está se desfa-
zendo e assumindo uma vida isolada, egoísta e indiferente. A família tem experimentado desse veneno e, 
consequentemente, a igreja vem sofrendo reflexos à medida que se distancia da Triunidade, que deveria 
e deve ser inspiração para os relacionamentos, uma vez que a Bíblia declara que fomos feitos segundo a 
imagem e semelhança de Deus.

Parte 2
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Uma breve definição

Definimos a Triunidade na verdade de que há um só Deus existindo nas pessoas do Pai, Filho e do 
Espírito Santo. Não estamos falando de três deuses. A Trindade é uma comunhão eterna. É uma unidade 
real de três pessoas distintas, cada uma delas divina e com conhecimento da outra.

O Dicionário Teológico, de Claudionor Corrêa Soares, traz várias definições desse assunto: Trindade, 
Trindade Essencial, Interpretação Econômica da Trindade, Trinitarismo Implícito e Funções Trinitarianas.

  Trindade: Doutrina segundo a qual a divindade, embora uma em sua essência, subsiste nas 
pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas são iguais na substância e nos 
atributos absolutos, metafísicos e morais. Apesar de o termo não se encontrar nas Sagradas 
Escrituras, as evidências que atestam a doutrina são incontestáveis, tanto no Antigo como 
no Novo Testamento.

  A palavra Trindade foi usada pela primeira vez, na forma grega, por Teófilo; e, em sua forma 
latina, por Tertuliano. O Credo Atanasiano assim se expressa acerca da doutrina da Santís-
sima Trindade: “Adoramos um Deus em Trindade, e a Trindade em unidade, sem confundir 
as pessoas, sem separar a substância”.

  Trindade Essencial: Doutrina que realça o fato de que Deus, em si mesmo, é único Deus, 
formando, porém, uma Trindade na unidade e uma unidade na Trindade.

  Interpretação Econômica da Trindade: Doutrina elaborada por Hipólito e Tertuliano se-
gundo a qual a atuação das pessoas da Trindade leva em conta, principalmente, a função 
que cada uma delas exerce no contexto da história da salvação.

  Funções Trinitarianas: Tarefas desempenhadas por cada uma das pessoas da Trindade, 
visando a consecução dos decretos divinos e a concretização do plano de salvação.

  Trinitarismo Implícito: Evidências encontradas, tanto no Antigo quanto no Novo Testa-
mento, confirmando a doutrina da Santíssima Trindade.

Crenças errôneas sobre a Trindade
Algumas crenças errôneas mencionadas por Myer Pearlman e definidas no mesmo dicionário de Clau-
dionor Corrêa Soares são: Agnosticismo, Politeísmo, Panteísmo, Materialismo e Deísmo. Essas crenças 
deturpam a natureza de Deus.

  Agnosticismo: (não conhecimento), corrente filosófica que afirma ser o homem incapaz de 
saber se Deus existe ou não. Foi o filósofo inglês T. H. Huxley quem usou este vocábulo pela 
primeira vez, em 1869. Acredita–se que essa perspectiva filosófica tenha se originado da 
inscrição que Paulo encontrara num altar em Atenas: “Ao Deus desconhecido” (At 17:23).
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  Politeísmo: Sistema religioso que adota a crença e a consequente adoração em muitos deu-
ses. É uma distorção do monoteísmo hebreu, cuja adoração encontra–se  centrada dogma-
ticamente no Deus único e verdadeiro.

  Panteísmo: Teoria filosófica, segundo a qual Deus é tudo e tudo é Deus. Segundo o pante-
ísmo, a natureza é o próprio Deus. Neste sistema, não se faz distinção entre o Criador e a 
criatura.

  Materialismo: Doutrina que ensina que a matéria é a realidade última. É a negação siste-
mática das realidade espirituais.

  Deísmo: Doutrina que, apesar de admitir a existência do supremo Ser, ensina que ele não 
está interessado no curso que a história toma, ou venha a tomar. Em outras  palavras: Deus 
limitou tão somente a criar–nos, abandonando–nos a seguir à própria sorte. A Bíblia afian-
ça–nos, porém, que o bondoso Deus está preocupado com a humanidade. No Salmo 104, 
Davi mostra–nos quão solícito é o Criador para com as suas criaturas. E o que dizer da 
mensagem de João 3: 16? Deus jamais enviaria seu unigênito para morrer por nós, caso não 
estivesse interessado em nosso bem estar! Deísmo, portanto, é o paganismo travestido de 
piedade. É a distorção do Teísmo bíblico.

Credo de Atanásio

Myer Pearlman comenta sobre quem é Deus e apresenta a definição de sua preferência, registrada 
no Catecismo de Westminster: “Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, 
santidade, justiça, bondade e verdade.”

A declaração emitida a seguir trata–se do Credo de Atanásio, formulado no século V (extraído do 
livro “Conhecendo as Doutrinas Bíblicas”, de Myer Pearlman):

“Adoramos um Deus em trindade, e a trindade em unidade. Não confundimos as pessoas nem 
separamos a substância. Pois a pessoa do pai é uma, a do filho outra, e a do Espírito Santo, ainda 
outra. Mas no pai, no filho, e no Espírito Santo há uma divindade, glória igual e majestade coe-
terna.  Que o Pai é, o filho e o Espírito Santo também são.  Pai é incriado, o Filho é incriado e o 
Espírito Santo é incriado.  Pai é imensurável, o Filho é imensurável, o Espirito Santo é imensurá-
vel. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é Eterno. E não obstante, não há três eternos, 
mas sim, um eterno. Da mesma forma, não há três seres incriados, nem três seres imensuráveis, 
mas um incriado e um imensurável. Da mesma forma, o Pai é onipotente, o filho é onipotente, 
e o Espírito Santo é onipotente. No entanto, não há três seres onipotentes, mas um Onipotente. 
Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus. No entanto, não temos três deuses, 
mas um Deus. Assim o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, e o Espírito Santo é Senhor. Todavia não 
há três senhores, mais um só Senhor. Assim como a verdade cristã nos obriga a confessar cada 
pessoa individualmente como Deus e Senhor, assim também ficamos privados de dizer que há três 
deuses ou três senhores. O Pai não foi feito de coisa alguma, nem criado, nem gerado.  O Filho 
procede apenas do Pai, não foi feito, nem criado, mas concedido. O Espírito Santo procede do Pai 



 14 ii simPósio de caPacitação Para Pastores ministeriais

e do Filho, não foi feito, nem criado, nem gerado, mas é procedente. Há, portanto, um Pai, não 
três pais; um filho, não três filhos; um Espírito Santo, não três Espíritos Santos. E na trindade não 
existe primeiro nem último, maior nem menor. Mas as três pessoas coeternas são iguais entre si 
mesmas, de sorte que, por meio de todas, como acima foi dito, tanto a unidade na trindade quan-
to a trindade na unidade devem ser adoradas.”

A unidade da Triunidade e suas atribuições

Como mencionamos antes, não são três deuses, mas são três pessoas na Triunidade. Eles têm uma 
unidade tão profunda e misteriosa que são reconhecidos e revelados como um só Deus.

Pai, o filho e o Espírito Santo são iguais na manifestação do esplendor e da magnificência da pre-
sença divina, são iguais para receber louvor, em honra, glória e poder, conforme Apocalipse 5:12,13: 

“e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, 
força, honra, glória e louvor! Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo 
da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Àquele que está assentado no trono e ao Cor-
deiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder, para todo o sempre!”. São iguais em santidade, 
em justiça e majestade.

A Triunidade esteve na criação e tudo foi feito de forma perfeita. De forma exata  procederam na 
salvação da humanidade, ou seja, juntos realizaram todo o propósito. Um só pensamento, um só amor 
em perfeita harmonia.

A execução das atribuições era diferenciada. Por esse motivo, em alguns textos bíblicos vemos um 
se sujeitando ao outro, um aprendendo com o outro, mas qual o motivo? Simplesmente pelas atribuições 
(papéis) que cada um desempenha na relação entre si e na relação conosco. O Filho se sujeita ao Pai in-
tegralmente, e o Espírito Santo se submete tanto ao Pai como ao Filho.

a) Dependência (o filho depende do pai)

Como vimos, a Trindade é igual na sua essência, glória, majestade, poder, mas tem funções diferentes.

•  “Por mim mesmo, nada posso fazer; eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, 
pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou” (Jo 5:30)”.

•  “Então Jesus disse: “Quando vocês levantarem o Filho do homem, saberão que Eu Sou, e que nada 
faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou.” (Jo 8:28)

•  “Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que 
se alimenta de mim viverá por minha causa.” (Jo 6:57)

b) Sujeição do filho (o filho obedece ao pai)

•  “E, sendo encontrado em forma humana, humilhou–se a si mesmo e foi obediente até à morte, e 
morte de cruz” (Fl 2:8)

•  “Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me 
enviou.” (Jo 6:38)
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•  “Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que 
falar.” (Jo 12:49)

•  “Aquele que me enviou está comigo; ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agra-
da”. (Jo 8:29)

•  “Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me 
mandou dizer”. (Jo 12:50)

c) Mutualidade (convivência) 

  Segundo o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, mutualidade é: “Tipo de associação assente 
(combinado) nos princípios de ajuda recíproca entre os seus membros e de contribuição coletiva 
para benefício de cada um dos membros.” Veja estes exemplos:

•  “Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha dispo-
sição mais de doze legiões de anjos?” (Mt 26:53)

•  “Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: “Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu 
sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que 
tu me enviaste” (Jo 11: 41, 42)

 O filho sempre foi atendido pelo Pai e o motivo é porque o filho agradava o Pai. Do mesmo modo, 
o Pai sempre procurou agradar o filho.

 Em lugar nenhum da Bíblia vemos Jesus reclamar do Pai, afirmando que suas lições fossem insu-
ficientes de carinho ou de um relacionamento paterno.  O que vemos, na realidade, é Jesus o cha-
mando de Pai. Jesus nunca se referiu ao Pai com tom de censura ou de abuso como, por exemplo: 
“relaxe, pai, estamos a sós, pode tirar o paletó e a gravata”. É uma relação permeada pelo amor, pela 
submissão, pela doação e pelo respeito. 

d) Sujeição do Espírito Santo (em relação ao Pai e ao Filho)

•  “Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as 
coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse.” (Jo 14:26)

•  “Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que 
lhe obedecem” (At 5: 32)

•  “Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá 
para vocês; mas se eu for, eu o enviarei.” (Jo 16:7)

•  “Eu lhes envio a promessa de meu Pai; mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do 
alto”. (Lc 24: 49)

•  “Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo; 
falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir.” (Jo 16: 13)

e) Ligação afetiva (relação de amor)

• “Como o Pai me amou, assim eu os amei; permaneçam no meu amor” (Jo 15: 9).

•  “Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho 
obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço.” (Jo 15: 10)

•  “Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê–lo, a fim de que o amor que tens por mim 
esteja neles, e eu neles esteja”. (Jo 17:26). 
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• “Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado.” (Mt 3: 17)

•  “Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai santo prote-
ge–os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um... para que 
todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para 
que o mundo creia que tu me enviaste. Dei–lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, 
assim como nós somos um.” (Jo 17: 11, 21, 22).

 Esse diálogo que o Filho tem com seu Pai nos revela o imensurável amor recíproco que os une. Um 
ambiente de amor que espelha a unidade, um arrimo jamais visto pelos mortais. O Espírito Santo 
é essencialmente amor, apresentado como fruto em Gálatas, e fez chegar ao coração humano como 
escreveu Paulo aos Romanos, veja:

• “Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade” (Gl 5: 22).

•  “E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por 
meio do Espírito Santo que ele nos concedeu.” (Rm 5: 5).

 Estas pessoas divinas, o Pai, Filho e Espírito Santo, têm um amor equidistante em relação com os 
que lhes são próprio, em onipresença e imensidade. Não se mostram egoístas nas suas ações, pelo 
contrário, o altruísmo de um proporciona saciar o outro.

A unidade na humanidade e suas atribuições

A unidade no campo da humanidade apresenta uma grande diferença comparada à unidade do Pai, 
Filho e Espírito Santo. Na verdade, entendemos que a unidade da Trindade serve de inspiração para a 
família, a sociedade e a igreja quando a Bíblia diz que fomos feitos segundo a sua imagem e semelhança. 
Antes do pecado, percebemos que o casal se relacionava em torno do ambiente da obediência à vontade 
de Deus, que propôs ao homem gerenciar o lugar de delícias em toda a sua abrangência. Depois do peca-
do, todos nós sabemos o quanto isso mudou.

Esse assunto apresenta um certo grau de dificuldade na sua total interpretação. A Bíblia apresenta a 
Triunidade criando o homem do pó da terra, inspirado a sua imagem e semelhança, conforme Gn 1: 26: 
“Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.” Em seguida, o Senhor menciona a 
necessidade do homem ter sua companheira em Gn 2: 18: “Não é bom que o homem esteja só; farei para 
ele alguém que o auxilie e lhe corresponda”. E nos versículos 21 e 22 do mesmo capítulo, vemos a vontade 
de Deus se realizar com essas palavras: “Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, 
enquanto este dormia, tirou–lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia 
tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a trouxe a ele.” Perceba que Deus fala da criação da mu-
lher proveniente do homem, não do pó da terra, mas da costela dele e assim como o homem, ambos são 
a imagem e semelhança de Deus. Gn. 1: 27:  “Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o 
criou; homem e mulher os criou.” Tg. 3: 9: “... os homens, feitos à semelhança de Deus.”

Esta semelhança é definida por F. Davidson como natural e moral. Ele diz mais: “Em Gn. 2: 20–25, 
é fácil concluir que macho e fêmea formavam de início um só. Mas agora, separados os seres, não deixa 
de ser evidente uma íntima interdependência. A personalidade é, pois, superior à individualidade, já que 
a humanidade a princípio se limitava a uma unidade pessoal.”

O apóstolo Paulo diz em 1 Co 11: 11 e 12 que “No Senhor, todavia, a mulher não é independente 
do homem, nem o homem independente da mulher. Pois, assim como a mulher proveio do homem, 
também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus”.



 17Kerigma ∙ Pastoreando famílias Para um ministério santo

Encontramos em Gn 2: 23 e 24: “Disse então o homem: “Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da 
minha carne! Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada”. Por essa razão, o homem deixará 
pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne.” Repare, o que Adão acabou de dizer 
ouvimos também de Jesus em Mt 19: 4 e 5. “Ele respondeu: “Vocês não leram que, no princípio, o Criador 
‘os fez homem e mulher’; e disse: ‘Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e 
os dois se tornarão uma só carne’”? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que 
Deus uniu, ninguém o separe”. E como não poderia ser diferente, Paulo diz em Ef 5: 31. “Por essa razão, 
o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne”.

Matthew Henry diz, em seu comentário do Antigo Testamento, que: “O homem foi feito reto” (Ec 
7: 29). Seu entendimento via clara e verdadeiramente as coisas divinas; não havia erros nem equívocos 
em seu conhecimento; sua vontade consentia de imediato com a vontade de Deus em todas as coisas; seus 
afetos eram normais e não tinha maus desejos nem paixões desordenadas. Seus pensamentos eram fa-
cilmente levados a temas sublimes e permaneciam fixos neles. Assim de santos, assim de felizes, eram os 
nossos primeiros pais quando tinham a imagem de Deus neles. Porém, quão desfigurada está a imagem 
de Deus no homem! Queira o senhor renová–la em nossa alma por sua graça!”

A vida do homem teve uma alteração radical, foram abertos seus olhos e passaram a ter contato 
com pensamentos e emoções muito diferentes do que tinham anteriormente. Onde tudo era bom, agora 
se transformara no maior martírio experimentando pelo homem. Estou falando do episódio pós–pecado. 
Conforme já aprendemos, o homem foi feito glorioso, com semelhança moral com Deus. Por consequ-
ência do pecado perdeu a glória e ele passaria a viver segundo o disposto por circunstâncias materiais 
e terrenas, não mais com a disposição que deveria ter como Deus gostaria que ele permanecesse. Paul 
Holf, em seu livro “O Pentateuco”, faz uma analogia da forma em que se diferenciava do modo de Deus 
e do homem conhecer o bem e o mal. Foi assim: “Adão e Eva chegaram a assemelhar–se a Deus, distin-
guindo entre o bem e o mal, porém seu conhecimento se diferencia do conhecimento de Deus em que o 
conhecimento deles foi o da experiência pecaminosa e contaminada. Deus, ao contrário, conhece o mal 
como um médico conhece o câncer, porém o homem caído conhece o mal como o paciente conhece sua 
enfermidade. A consciência deles despertou para um sentimento de culpa e vergonha”. 

No diálogo estabelecido entre Deus e o homem depois da queda, ficou claro que a comunhão 
entre Deus e o homem havia sido quebrada. Gn 3: 8–11: “Ouvindo o homem e sua mulher os passos do 
Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam–se da presença do 
Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: “Onde 
está você?” E ele respondeu: “Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu; por isso 
me escondi”. E Deus perguntou: “Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da 
qual lhe proibi comer?” O pecado sempre priva da pureza e comunhão com Deus. É disso que o Senhor 
falava quando mencionou a morte espiritual, quando advertiu que morreria se comesse da árvore teste. 
A comunhão foi quebrada de tal maneira que o homem chegou a insinuar que o culpado da desobedi-
ência era o próprio Deus. Gn 3: 12. “Disse o homem: “Foi a mulher que me deste por companheira que 
me deu do fruto da árvore, e eu comi”.

De todas as consequências que recaíram sobre a raça humana, cito a que afetou o relacionamento 
entre o homem e a mulher. No texto de Gn 3: 16., à mulher, ele declarou: “Multiplicarei grandemente o 
seu sofrimento na gravidez; com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, 
e ele a dominará”.

Bem, entramos agora em um assunto espetacular, polêmico e difícil de obter a unanimidade na sua 
compreensão. No hebraico השוקת t ̂eshuwqah é o desejo que uma mulher tem por um homem e vice–ver-
sa. E משל mashal significa exercer domínio ou governo sobre a mulher. 

É bom lembrar que antes do pecado, ao criar a mulher, Deus se referiu a mesma como “auxiliadora 
idônea”. Não devemos confundir a diferença antes e depois do pecado. Tanto o homem como a mulher 
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são iguais perante Deus, porem os papéis são diferentes. Isso fica claro quando você lê em Gn 1:27 que 
são iguais na importância da criação. “Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; 
homem e mulher os criou. No entanto, conforme vimos em Gn 2:18, 20: “Então o Senhor Deus declarou: 
“Não é bom que o homem esteja só; farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda”.

Esse papel que a mulher recebeu na criação sofreu uma alteração depois do pecado e por conse-
quência dele. A mulher era feliz em ser auxiliadora, isso a realizava, não era motivo de desprezo ou infe-
rioridade em hipótese alguma. Era a qualidade da unidade que havia na Trindade, hoje algo inacessível à 
inteligência humana. Só com a ação graciosa de Deus para fazer as pessoas concordarem com o que estou 
escrevendo. Depois do pecado, esse papel que a mulher recebeu distinguiu–se pela contaminação da na-
tureza pecaminosa, pois o homem foi levado a agir de forma a servir apenas os seus próprios interesses, 
de modo que a autoridade do marido sobre a esposa passou a ser motivo de sofrimento e humilhação. O 
desejo da mulher sobre o marido não fica só na órbita física, mas alcança a expectativa de ser bem suce-
dida como mãe, esposa e dona de casa.

A mulher em si sofre na pele essa discriminação pela sociedade. Na Bíblia, temos situações extre-
mas de mulheres sendo tratadas dessa forma, colaborando para que a Bíblia seja acusada de machista. A 
sociedade sem Deus não entende o estabelecimento dos papéis e luta pela igualdade dos direitos como 
seres humanos, daí vêm, então, as disputas, entre homens e mulheres, destruindo o modelo que Deus 
criou para a família.

Notamos um comportamento bem diferente do casal edênico, em relação ao que tinham antes. A 
intimidade foi alterada, o que era um virou dois, tiveram que se vestir porque passaram a sentir vergonha 
um do outro.  Antes do pecado, ele a chamou de esposa, depois, além de acusá–la de tê–lo feito cair em 
desgraça, ela passou de esposa para mãe de meus filhos. Se não tivessem pecado contra Deus, teriam sido 
sempre um exemplo para a raça humana. Ele, como um marido provedor, sábio, apaixonado pela sua 
mulher e ela auxiliadora, humilde, mansa e apaixonada pelo seu marido.

Mas infelizmente o pecado aconteceu, resta–nos buscar no casamento cristão o resgate dos valores 
que Deus nos deu fazendo–nos a semelhança de seu filho. Não mais se escondendo de Deus no jardim do 
pecado, como fizeram depois da queda, mas conforme os textos a seguir: 

•  “Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem 
de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.” (Rm 8: 29).

•  “...a revestir–se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade 
provenientes da verdade.” (Ef 4: 24).

•  “para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas 
sim para fazer a vontade de Deus.” (1 Pd 4:2.)

•  “Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça; antes 
ofereçam–se a Deus como quem voltou da morte para a vida; e ofereçam os membros dos seus 
corpos a ele, como instrumentos de justiça.” (Rm 6: 13).

•  “quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada 
a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus 
vivo!” (Hb. 9: 14).

•  “Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue 
de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.” (1 Jo 1: 7)
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Quanto à humanidade, sociedade e família
11 Nunca se esqueçam de que antigamente vocês eram pagãos, e de que eram chamados de ímpios e “im-
puros” pelos judeus. (Mas os corações deles ainda eram impuros também, embora eles se submetessem 
às cerimônias e aos rituais dos piedosos, porque eles se circuncidavam como sinal de piedade). 12 Lem-
brem–se que naqueles dias vocês estavam vivendo completamente afastados de Cristo; eram inimigos 
dos filhos de Deus e Ele não prometera nenhum socorro a vocês. Vocês estavam perdidos, sem Deus e 
sem esperança. [Rm 9:4]; [Lc 15:20]; 13 Agora, porém, vocês pertencem a Cristo Jesus e, ainda que anti-
gamente estivessem muito longe de Deus, agora foram trazidos para muito perto dele por causa daquilo 
que Jesus Cristo fez por vocês com o seu sangue. [Jo 16:33]; [At 2:39]; [Rm 5:1]; [Hb 10:19]; 14 Porque o 
próprio Cristo é nosso meio de obter a paz. Ele fez a paz entre nós, os judeus, e vocês, os gentios, fazendo 
de todos nós uma só família, derrubando a muralha de desprezo que nos separava. [Is 9:6]; [Mq 5:5]; [Jo 
16:33]; [At 10:36]; [Rm 5:1]; [Cl 1:20]; [Os 1:11]; [Lc 19:38]; [Jo 11:52]; 15 Pela sua morte Ele acabou com 
o ressentimento rancoroso que havia entre nós, provocado pelas leis judaicas que favoreciam os judeus e 
excluíam os gentios, pois Ele morreu para anular todo aquele sistema de leis judaicas. Depois, Ele tomou 
os dois grupos que se opunham um ao outro e os fez parte dele mesmo; assim, Ele nos combinou, para 
tornar–nos uma nova criatura, e finalmente houve paz. 16 Como membros do mesmo corpo, desapare-
ceu o rancor que tínhamos um contra o outro, pois ambos fomos reconciliados com Deus. E assim, final-
mente, a rixa se acabou na cruz. 17 E Ele trouxe esta Boa Nova da paz, a vocês, os gentios, que estavam 
tão longe dele, e a nós, os judeus, que estávamos perto. [Is 57:19]; [Ef 3:12]; [Lc 2:14]; [Lc 15:20]; 18 Agora 
todos nós, quer sejamos judeus, quer gentios, por causa daquilo que Cristo fez por nós podemos ir a Deus 
o Pai com a mesma ajuda do Espírito Santo. [Jo 10:9]; [Jo 14:6]; [Rm 5:2]; [Ef 3:12]; [Hb 10:19]; 19 Agora 
vocês já não são mais estrangeiros no céu, mas sim membros da própria família de Deus e cidadão do país 
de Deus, e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. (Ef. 2: 11–19).

Quanto a mulheres e maridos 

21 Honrem a Cristo pela submissão de uns aos outros.

22 Vocês, esposas, devem ser submissas à liderança de seus maridos, do mesmo modo como se sub-
metem ao Senhor, Gn 3:16; 1Co 14:34; Cl 3:18; Tt 2:5; 1Pe 3:1; 23 Porque o marido toma conta da esposa 
da mesma maneira como Cristo toma conta do seu corpo, que é a igreja. (Ele deu a sua própria vida para 
cuidar dela e ser seu Salvador ). 1 Co 11:3; Ef 1:22; Ef 4:15; Cl 1:18; Rm 12:5; 1Co 12:27; Ef 1:23; Ef 4:12; 
Cl 1:24; [Rm 12:4]; 24 Portanto vocês, esposas, devem obedecer de bom grado a seus maridos em tudo, 
tal como a igreja obedece a Cristo. [1Tm 2:12];

25 E vocês, maridos, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou 
pela igreja quando morreu por ela, Cl 3:19; Ef 5:2; Gl 1:4; [1Pe 3:7]; 26 para fazê–la santa e pura, 
lavada pelo batismo e pela palavra de Deus; Tt 3:5; 1Pe 3:21; 27 a fim de que Ele pudesse dá–la a 
Si mesmo como uma igreja gloriosa sem uma única mancha, ou ruga, ou qualquer outro defeito, 
mas sim santa e sem nenhuma imperfeição. Cl 1:22; [Ef 1:4]; [1Ts 4:3]; [Ap 14:5]; 28 É assim que 
os maridos devem tratar suas esposas, as amando como partes de si próprios. Porque uma vez que 
um homem e sua mulher são agora um só, o homem está realmente fazendo um favor a si mesmo, e 
amando a si mesmo, quando ama sua esposa! [Gn 2:24]; 29 Ninguém odeia seu próprio corpo, mas 
cuida dele com todo o amor, tal como Cristo cuida do seu corpo, 30 a igreja do qual nós todos somos 
membros. Rm 12:5; 1Co 12:27; [Gn 2:23]; 31 (Que o marido e a esposa são um só corpo prova–se 
pela Escritura que diz: “Um homem deve deixar seu pai e sua mãe quando se casa, a fim de que pos-
sa estar perfeitamente unido à sua esposa, e os dois serão um só”). Gn 2:24; Mt 19:5; Mc 10:7; 1Co 
6:16; 32 Eu sei que isto é difícil de compreender, porém é uma ilustração do modo pelo qual somos 
membros do corpo de Cristo. 33 Portanto, eu torno a dizer; um homem deve amar sua esposa como 
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parte de si próprio; e a esposa deve cuidar de respeitar profundamente o marido – obedecendo, 
elogiando–o e honrando–o. (Ef. 5: 21–33).

Voltando aos papéis

À semelhança da Triunidade, são os humanos que, sendo iguais, desempenham papéis diferentes. 
Mesmo com uma unidade diferente da Triunidade, desempenhamos vários papéis.

Em lugar algum da Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao homem ou sujeitar–se a ele. A 
Bíblia diz que a esposa deve ser submissa ao seu marido e aí tem uma grande diferença. 

A filha mais velha de uma família exerce autoridade sobre os irmãos mais novos, independente 
de serem meninos ou meninas. A presidente da República exerce autoridade sobre os ministros do seu 
governo, não só sobre os ministros, mas não saberia enumerar quantos homens estão sujeitos a sua au-
toridade. Quantas mulheres estão no comando de empresas cuja maioria dos funcionários são homens. 
Logo, a mulher é igual ao homem, mas sofre uma alteração quando ela se casa. Ela pode mandar em um 
batalhão formado só por homens, mas deve ser submissa a seu marido e sujeitar–se a ele.

Eva não teve infância, nunca foi criança, nunca teve irmãos mais novos. Eva nunca foi solteira. Bem 
diferente das mulheres que vieram depois dela. Ainda falando sobre a mulher, cabe a ela conciliar, além de 
sua ocupação profissional, ser esposa e ser mãe. Isso sem falar das várias atividades de que ela pode se ocupar.

Do mesmo modo, o homem, pelas informações da Bíblia, supõe–se que já foi criado adulto. Ficou 
um tempo solteiro até que, da sua costela, Deus trouxe a sua mulher. Do dia em que foi criado, passan-
do pela queda e pelo pecado, muitas coisas mudaram. Exerce muitos papéis na sociedade comum, na 
família e na igreja. Também tem que conciliar entre a ocupação profissional, o papel de esposo, pai e, 
em alguns casos, pastor.

Tanto para o homem como para a mulher devo confessar que não é uma tarefa fácil. Se essa balança 
não for bem administrada, pode ser bem desastroso.

Conclusão

Confesso que minha compreensão sobre a Trindade melhorou bastante desde os primeiros dias 
meus na igreja até hoje.

Vejo que podemos aprender muito de nós mesmos, da família, da sociedade e da igreja a partir da 
Triunidade. De todas as lições de amor e respeito, a que mais me tocou foi que, mesmo depois do pecado, 
foi nos dado a oportunidade de recuperação. De homem caído, poder voltar a crescer mediante a graça 
de Cristo e recuperar gradativamente a imagem e semelhança de Deus. E que essa obra será completada 
no dia da volta de Cristo, quando seremos exatamente como ele quer que sejamos.
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Ética pastoral

Neste painel, propomos discutir alguns itens com base no Código de Ética:  

   Relação pastor ministerial x superintendente regional.

   Imunidade do pastor ministerial: sigilo x código de ética (delatar ou não, qual o limite?)

   Pessoas do sexo oposto, aconselhar ou não? Quais os cuidados?

Além disso, propomos a análise de alguns artigos do Código de Ética que permeiam a atuação do 
pastor ministerial. Para isso, reproduzimos o Código de Ética da IAP, aprovado na Junta Geral Delibera-
tiva de novembro de 2011.

CÓDIGO DE ÉTICA

CONVENÇÃO GERAL DA IGREJA ADVENTISTA DA PROMESSA

PARA PASTORES, PRESBÍTEROS, MISSIONÁRIOS (AS), OBREIROS (AS) E EVANGELISTAS 

PREÂMBULO

A vocação religiosa constitui um chamado de Deus para o desempenho de Sua obra aqui na terra. 
A cada pessoa chamada o Senhor deseja instruir, treinar e depois utilizá–la em Seu serviço com atri-
buições específicas; é evidente que todos não farão igualmente as mesmas coisas (Rm 12:6–8; Ef 4:11,12), 
mas o Senhor quer que cada um execute bem a tarefa que lhe foi confiada. 

Para o ministério da palavra, da sabedoria e da ciência, Deus chama e envia pessoas de ambos os 
sexos e sem distinção de cor, raça e língua, como: Evangelistas, Obreiros (as), Missionários (as), Pres-
bítero, Pastores, Administradores e Mestres. 

Ética: No grego (ethos): costume, disposição, hábito. 

  No latim (mos/moris): vontade, costume, uso, regra.

Parte 3
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A ética discute a conduta ideal do homem. É a teoria da natureza do bem, e como ele pode ser 
alcançado, do que se deve e do que não se deve fazer. Daí o falarmos em ética médica, ética do profes-
sor, do servidor público, do parlamentar e, neste caso, a ética pastoral. Ou seja, estamos tratando neste 
livro sobre a conduta ideal dos trabalhadores da Convenção Geral da Igreja Adventista da Promessa. 

Os valores éticos devem ser manifestados na vida do Pastor, Presbítero, Missionário (a), Obreiro 
(a) e Evangelista para que sejam reais e os dignifiquem, confirmando diante da igreja e da sociedade a 
autoridade espiritual a eles delegada.

Que Deus seja glorificado através da ética daqueles que são chamados por Ele. 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – O presente Código de Ética Pastoral, doravante Código, regulamenta os direitos e deveres 
dos Pastores, Missionários (as), Obreiros (as) e Evangelistas, doravante Pastor, em dedicação exclusiva ou 
parcial pela Convenção Geral da Igreja Adventista da Promessa no Brasil, doravante Convenção Geral 
ou pelas Convenções Regionais da Igreja Adventista da Promessa, doravante Convenção Regional e Pres-
bíteros, doravante Presbítero, das Igrejas Adventistas da Promessa, doravante IAP. 

 § 1° – Compete à Convenção Geral, zelar pela observância deste Código e seus princípios; bem 
como decidir e atuar nos casos omissos.

 § 2° – Compete as Convenções Geral, Regional e IAP, zelarem pela observância dos princípios, 
diretrizes e aplicação deste Código.

 § 3° – Cabe ao Pastor e ao Presbítero comunicar conforme Artigo 87 do Regimento Interno 
da Convenção Geral, Artigo 44 do Regimento Interno da Convenção Regional, à sua Con-
venção Regional, com clareza e embasamento, fatos que caracterizem a inobservância do 
presente Código e das normas que regulamentam o exercício do ministério nos seus mais 
variados aspectos.

 § 4º – Cabe ao Pastor e Presbítero consultar seu líder imediato, quando em dúvida sobre questões 
não previstas neste Código ou de difícil interpretação. 

 § 5º – A Convenção Geral poderá propor alterações no presente código, por meio de discussões 
com seus componentes ou propostas das Convenções Regionais. 

DOS PRINCÍPIOS GERAIS

Art. 2º – O Pastor e o Presbítero comprometem–se com o bem–estar das pessoas sob seus cuida-
dos, utilizando todos os recursos disponíveis, lícitos e éticos, para proporcionar o melhor atendimento 
possível, agindo com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade, assumindo a responsabilidade por 
qualquer ato ministerial ou pessoal do qual participou.

Art. 3º – O Pastor e o Presbítero têm o dever de exercer seu ministério com honra, dignidade e a 
exata compreensão de suas responsabilidades.

Art. 4º – O Pastor e o Presbítero devem buscar sempre o conhecimento e a informação tendo como 
objetivo o crescimento e o aprimoramento bíblico–teológico através da boa literatura e pesquisa nos di-
versos meios de comunicação.

Art. 5º – O Pastor e o Presbítero têm a responsabilidade de manter um relacionamento digno e 
honrado com seus colegas de ministério e com todas as pessoas.
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DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO PASTOR E PRESBÍTERO

Art. 6º – São direitos fundamentais do Pastor e do Presbítero:

   I – Exercer o seu ministério religioso sem ser discriminado por questões de cor, raça, or-
dem política, social, econômica ou de qualquer outra natureza;

   II – Ser honrado e dignificado em suas atividades ministeriais, sem ser perseguido, oprim-
ido, ameaçado ou constrangido;

  III – Resguardar os segredos a ele confiado em caráter de confissão;

   IV – Ser cientificado em tempo hábil e ter assegurado o direito de ampla defesa em caso de 
denúncia, processo ou julgamento que o órgão competente vier a receber sobre sua pessoa;

   V – Exercer o ministério com liberdade dentro dos princípios bíblicos, não sendo ob-
rigado a aceitar funções e responsabilidades incompatíveis com seus dons e talentos;

   VI – Requerer ao Órgão Competente desagravo público no âmbito no qual foi ofendido 
publicamente no exercício de seu ministério ou vida pessoal; 

   VII – Ter assegurado o descanso às segundas feiras, salvo em casos de emergências, com-
promissos ministeriais inadiáveis, a critério do próprio pastor, ou para atender convoca-
ção da Convenção Geral, da Convenção Regional ou do Conselho Local;

   VIII – Escolher um domingo por mês, dentro da sua agenda ministerial, para dedicá–lo 
integralmente à sua família. (Ponto 085 da Reunião da JGD de 25 de novembro de 2009).

DOS DEVERES FUNDAMENTAIS DO PASTOR E DO PRESBÍTERO

Art. 7º – Constituem deveres fundamentais do Pastor e do Presbítero:

   I – Exercer o ministério mantendo comportamento digno, zelando e valorizando a digni-
dade do ministério;

   II – Promover e zelar pela saúde espiritual e pela dignidade das pessoas que lidera e com 
quem se relaciona no exercício de seu ministério;

   III – Guardar segredo profissional, resguardando a privacidade das pessoas quer sejam ou 
não membros da igreja que ministra;

   IV – Abster–se da prática de atos que impliquem na mercantilização do ministério ecle-
siástico ou sua má conceituação (II Pe  2:1–3);

   V – Assumir responsabilidade pelos atos praticados, responsabilizando–se por toda infor-
mação que divulga de forma pública ou reservadamente;

   VI – Afastar–se do tratamento de situação em que estão envolvidos parentes e a própria 
família, especialmente se tiver algum cargo ou função decisória;

   VII – Ter o cuidado de não utilizar como instrumento de manipulação de pessoas ou 
obtenção de favores pessoais, políticos, econômicos ou familiares, o conhecimento ob-
tido em aconselhamento ou prática ministerial equivalente ou mesmo o conhecimento 
teológico e a autoridade emanada do cargo ou função ministerial;

   VIII – Negar–se a fazer denúncias anônimas, ou a utilizá–las contra um irmão de fé ou 
colega de ministério;

   IX – Recusar–se a ser conivente com erros doutrinários ou ministeriais;

  X – Anunciar e utilizar títulos, somente se os possuir;



   XI – Rejeitar a utilização de dados imprecisos, não comprovados ou falsos para demon-
strar a validade de prática ministerial ou como argumentos ou ilustrações em sermões ou 
palestras;

   XII – Negar–se a divulgar em público ou reservadamente, casos que estão sendo tratados 
em nível ministerial ou em aconselhamento, mesmo que omita nomes;

   XIII – Ter cuidado para não utilizar palavras torpes na pregação, em palestras e no trato 
com o público (Ef 4:29);

   XIV – Recusar serviço ou atividade ministerial que saiba estar entregue a outro, sem con-
hecer as razões da substituição ou da impossibilidade do substituído;

   XV – Indenizar prontamente prejuízos que causar, por negligência, erro inescusável ou dolo;

   XVI – Apresentar–se ao público de modo compatível com a dignidade do ministério, 
sendo cumpridor de seus compromissos e sóbrio em seu procedimento; 

   XVII – Orientar aos membros para que não pratiquem atos reprovados pelos princípios 
ético–bíblicos, pelas leis do País ou pelos instrumentos normativos das Convenções Geral 
e Regionais ou da IAP;

   XVIII – Abster–se de pronunciamento tendencioso ou discussão estéril sobre assuntos 
doutrinários e ministeriais (II Tm 2:23; Tt 1:14; Hb 5:14);

   XIX – Atuar com absoluta imparcialidade em todo aspecto ministerial e envolvimento 
denominacional, não ultrapassando os limites de sua atribuição e competência, quando 
no exercício de cargos eletivos, departamentais e eclesiásticos; 

   XX– negar–se a utilizar a sua posição para impedir que seus subordinados e membros da 
Igreja atuem dentro dos princípios éticos ou bíblicos;

   XXI – Submeter–se às penalidades cabíveis, como previstos nos estatutos e regimentos da 
Convenção Geral e da Convenção Regional;

   XXII – evitar a participação em demandas judiciais contra irmãos de fé, colegas de minis-
tério, igrejas, departamentos, instituições, Convenções Geral e Regionais, conforme 
princípios ético–cristãos em I Coríntios 6:1–11;

   Parágrafo Único – No caso de demanda justa ou reclamação contra a Igreja, os de-
partamentos, as instituições, as Convenções Geral e Regionais, ou os seus respectivos 
diretores, no exercício de suas funções, o Pastor ou Presbítero  deverá utilizar–se dos 
procedimentos previstos no Artigo 87 do Regimento Interno da Convenção Geral e no 
Artigo 44 do Regimento Interno da Convenção Regional, para apresentar suas recla-
mações e exigências.

DOS DEVERES DO PASTOR E PRESBÍTERO PARA COM A SUA VIDA PESSOAL

Art. 8º – Em relação à sua vida pessoal o Pastor e o Presbítero devem:

   I – Cultivar uma vida devocional, orando, jejuando, lendo a bíblia e nela meditando diari-
amente para obter crescimento espiritual saudável (I Tm 4:7; At 6:4; II Tm 2:15);

   II – Manter–se atualizado no conhecimento teológico, na literatura bíblica e na cultura 
geral (II Tm 3:16,17; I Tm 3:2; II Tm 2:15);

   III – Participar de encontros, seminários e conferências promovidos pelas Convenções 
Geral e Regional, a que for convocado ou convidado;
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   IV – Depender da ação de Deus e não deixar que sentimentos, como ódio, vingança, rancor, 
mágoa e agressividade, venham dominá–lo em hipótese alguma (Ef 4:26; Rm 12:17–21);

   V – Desenvolver o caráter de modo a ser um modelo na conduta, na linguagem, no trato 
com as pessoas, demonstrando pureza e respeito em todas as atitudes (I Pe 5:3; I Tm 4:12);

   VI – Conservar a saúde física e o equilíbrio emocional, com bons hábitos de alimentação, 
higiene pessoal e atividades físicas, fazendo consultas médicas periódicas para avaliação e 
tratamento da saúde, visando sempre o bom desempenho do trabalho;

   VII – Administrar bem o seu tempo de modo a equilibrar obrigações pessoais, respon-
sabilidades familiares e deveres eclesiásticos;

   VIII – Procurar viver dentro dos limites do orçamento familiar, ser pontual nos compro-
missos financeiros e agir honestamente em toda e qualquer transação financeira, evitar, 
sempre que possível, ser avalista (Pv 6:1; 17:18; 22:26);

  IX – Citar as fontes de consultas e o autor, sempre que utilizar textos de terceiros;

   X – Tratar com igualdade todas as pessoas, independentemente de raça, condição social, 
sexo, religião ou posição de influência dentro da Igreja ou da comunidade (Gl 3:28; Cl 3:11);

   XI – Ter cuidado ao viajar de levar todos os itens necessários para o seu uso pessoal, a fim 
de não causar incômodo na casa em que estiver hospedado (II Co 12:14).

DOS DEVERES DO PASTOR E PRESBÍTERO PARA COM A FAMÍLIA

Art. 9º – Em relação à sua família o Pastor e o Presbítero devem:

   I – Reservar tempo a sós com a esposa, conversando e sabendo ouvi–la (Tg 1:19; Pv 18:22; 
Pv 31:10); 

   II – Cultivar um relacionamento de justiça e equilíbrio, tratando o cônjuge e os filhos 
com amor, dedicação e respeito, constituindo–se exemplo para o rebanho (Ef 5:24–33; 
6:4; I Tm 3:4,5);

   III – Perdoar sempre e pedir perdão quando errar e não agredir o cônjuge ou filhos com 
palavras e atos (Cl 3:13; I Pe 4:8; Tg 5:16); 

   IV – Cuidar da família de uma forma honesta e correta, reservando–lhe o tempo ne-
cessário para fortalecer o relacionamento familiar com qualidade, amor e atenção;

   V – Incentivar a participação do cônjuge nas atividades ministeriais, não o envolvendo 
em tarefas eclesiásticas que venham comprometer suas atividades seculares, desempenho 
familiar ou contrário aos seus dons e talentos (I Pe 3.7);

   VI – Suprir as necessidades da família, providenciando o sustento adequado, o vestuário, 
a educação, a assistência médica, bem como o tempo necessário para manter a harmonia 
familiar (I Pe 3:7; I Tm 3:4,5; Tt 1:6; Lc 11:11,13);

   VII – Procurar sempre discutir o orçamento familiar com os membros da família, tra-
çando objetivos para o futuro, destacando as prioridades (Pv 21:5; 20:18; 15:22);

   VIII – cuidar para não transmitir à família, os problemas, aflições ou frustrações da obra 
ministerial, bem como comentários depreciativos com relação a irmãos de fé, líderes das 
Convenções Geral, Regionais ou das IAPs, assim como murmurações e queixas que lhes 
possam gerar tensões, intranquilidade e insegurança (Tg 4:11, 12; Sl 73:1–15; Hb 13:17);
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   IX – orientar biblicamente à família em relação ao mundo atual, quanto a à vida cristã 
equilibrada, bem como ao uso correto dos meios de comunicação, tais como: programas 
de televisão, filmes, internet, jogos eletrônicos, sistemas de telefonia, e revistas (I Tm 3:4; 
Rm 1:16–32).

DOS DEVERES DO PASTOR E PRESBÍTERO PARA COM A IGREJA

Art. 10 – Em relação à Igreja em que exercem o ministério, o Pastor e o Presbítero devem:

   I – Zelar pela Igreja com toda consideração e estima, sabendo que ela é de Cristo (Ef 
5.23,25; I Pe 5.2);

   II – Administrar bem o tempo, de modo a atender todas as necessidades do trabalho, tais 
como: visitação, estudos bíblicos e assistência especial aos doentes, idosos e novos conver-
tidos (Mt 25:34–40);

   III – Ser compreensivo, humano, amável e respeitador no trato com os membros, e no 
tratamento dos seus problemas, procurar administrá–los com bom senso, amor e discrição;

   IV – Rejeitar, quando Pastor em tempo integral, qualquer outro trabalho remunerado, com 
exceção às atividades ministeriais aprovadas pela Convenção Geral (I Tm 6.9; II Tm 2.4);

   V – Ser imparcial no seu trabalho ministerial, não se deixando levar por grupos influ-
entes, por partidos ou preferências pessoais, pelo contrário, deve levar a Igreja a fazer 
somente a vontade do Senhor (Tg 3:14–16);

   VI – Assumir compromissos financeiros pela Igreja somente com autorização do Con-
selho e da Diretoria Administrativa Local, conforme art. ?? do Estatuto da IAP; 

   VII – respeitar e comunicar, as decisões das Convenções Geral e Regionais com prudência 
e amor, orientando seu rebanho e esclarecendo–o na tomada de decisões administrativas;

   VIII – Ter cuidado e respeito por todos, seguindo o exemplo de Cristo, na fé, no amor, em 
sabedoria, na coragem e na integridade (Fp 2:5);

   IX – Manter rigoroso sigilo no aconselhamento pastoral, esclarecendo ao aconselhado que 
o caso que implique em infração às leis da igreja e do país será levada a esfera competente;

   X – Dedicar tempo adequado à oração e ao preparo, de forma a ser a sua mensagem 
biblicamente fundada, teologicamente correta e revestida de convicção, entusiasmo e 
firmeza (I Tm 2:15);  

   XI – Utilizar o púlpito apenas para transmitir a mensagem da Palavra de Deus e jamais 
utilizá–lo para repreender alguém, ou abordar algo que não deva ser dito em público;

   XII – Transmitir as mensagens evitando usar exemplos pessoais, citar nomes denomina-
cionais e questões confidenciais;

   XIII – Transmitir mensagens de exortação à igreja, somente ser for o titular do campo 
pastoral, fazendo–o com amor e moderação, considerando as pessoas que não perten-
cem a igreja;

   XIV – Promover o desenvolvimento da igreja através da prática do evangelismo e do 
discipulado, incentivando o trabalho coletivo e o zelo doutrinário. (Mt 28:19,20; Rm 
10:14–17; I Co 9:16);

   XV – Ensinar e  incentivar os membros a serem fiéis à ordem bíblica no que diz respeito 
à devolução dos dízimos e à contribuição com as ofertas, a fim de participarem, efetiva-
mente, da manutenção da igreja. (Êx 35:4, 5; I Cr 29:14; Mt 23:23; II Co 9:7);
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   XVI – Ministrar casamentos, funerais, aniversários, mensagens, palestras e outros, aos 
membros da igreja, de forma voluntária; quanto aos não–membros, estabelecer procedi-
mentos que levem em conta oportunidades de servir e testemunhar do Evangelho;

   XVII – Reprovar e não promover qualquer manobra para manter–se em seu cargo, ou 
igreja local, ou para alcançar qualquer posição na Convenção Geral ou Convenção Re-
gional (I Co 10:23, 24);

   XVIII – Comunicar, quando pastor em tempo integral ou parcial, à diretoria da igreja e à 
diretoria da Convenção que fizer parte, caso necessite ausentar–se do campo pastoral;

   XIX – Estar sempre aberto a sugestões, orientações e pareceres das lideranças e demais 
membros da igreja; 

   XX – Impedir, nem fornecer em hipótese alguma, listagem ou cadastro de membros da 
igreja, em papel ou meio magnético, a nenhum órgão, partido político, pessoa física ou 
jurídica;

   XXI – Manter em sigilo a identidade de pessoas ou famílias que fizerem doações pecu-
niárias ou de bens móveis ou imóveis que queiram permanecer no anonimato; 

   XXII – Guardar sigilo quanto a pessoas ou famílias que são atendidas com doações da 
igreja, a fim de não causar constrangimento;

   XXIII – Comunicar com antecedência à Convenção Regional,  decisão de deixar o pasto-
reio da Igreja, ficando a cargo da mesma a comunicação à Igreja.

DOS DEVERES DO PASTOR E PRESBÍTERO PARA COM O TRABALHO

Art. 11 – Em relação ao trabalho que exercem o Pastor e o Presbítero devem:

   I – Exercer seu ministério com toda a dedicação, consagração e fidelidade a Cristo, culti-
vando a maturidade espiritual revelada nas escrituras sagradas (I Co 4:1,2);

   II – Exercer o ministério com idoneidade, amor, humildade e obediência aos santos en-
sinamentos de Deus;

   III – Ter cuidado nas visitas e contatos pessoais, não sendo inconveniente, agindo com 
discrição, evitando ficar a sós com pessoas do sexo oposto (Cl 4:6);

   IV – Guardar em sigilo confissões feitas, não usando as mesmas como ilustrações em men-
sagens, palestras, comparações ou conversas, a não ser com a devida autorização (I Tm 3:2);

   V – Ter consciência, como líder do povo de Deus, de que não pode saber todas as coisas e, 
por isso, deve assessorar–se de pessoas idôneas e capazes, inclusive colegas de ministérios, 
que possam ajudá–lo na formulação de planos e tomada de decisões;

   VI – respeitar as horas de trabalho dos membros de sua Igreja, evitando procurá–los ou 
incomodá–los em seu local de trabalho, para tratar de assuntos de menor importância ou 
adiáveis (Ec 3:1);

   VII – abster–se de convidar membros de outro campo pastoral, para que se transfira para o seu;

   VIII – Aconselhar aos que o procurarem, de forma clara e inequívoca, quanto aos even-
tuais riscos de suas pretensões e as conseqüências que poderão lhe advir da decisão que 
terá de tomar;

   IX – tomar todos os cuidados ao aconselhar e não decidir pelo aconselhando,  nem julgar 
precipitadamente pessoas denunciadas, antes de ouvi–las;
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   X – Guardar sigilo, mesmo em depoimento judicial, sobre o que saiba em razão de seu 
exercício ministerial, cabendo–lhe recusar–se a depor como testemunha em processo no 
qual ocorra situação em que serviu no aconselhamento ou orientação ministerial (Art. 
207 do Código de Processo Penal);

   XI – Revelar à autoridade competente fatos narrados em confissão, aconselhamento 
ou orientação ministerial, se constatada grave ameaça ao direito à vida, ou à honra, 
ou quando se veja ameaçado pela própria pessoa a quem protegia pelo sigilo, em 
defesa própria;

   XII – Quebrar sigilo e denunciar à autoridade competente, quando se tratar de fato delitu-
oso, e a gravidade de suas conseqüências, para a própria pessoa atendida ou para terceiros, 
criar no Pastor ou Presbítero, o imperativo de consciência em denunciar o fato;

   XIII – Receber como transferido membro de outra IAP, somente após solicitar ao pastor 
da igreja de origem, carta de transferência;

   XIV – Atender à solicitação de transferência de membros que tenham pendência na igreja 
de origem, somente depois de ter sido resolvida;

  XV – Negar–se a orientar ou ministrar qualquer grupo dissidente; 

   XVI – Impedir que pessoas de grupo dissidente ou de outra denominação realizem men-
sagens, palestras, seminários, estudos, treinamentos, aconselhamentos ou outras ativi-
dades ministeriais no campo pastoral, conforme artigo 54 § 3º e incisos do Estatuto da 
Convenção Geral, artigo 42 § 3º e incisos do Estatuto da Convenção Regional e artigo XX  
§ XXº e incisos do Estatuto da IAP.

DOS DEVERES DO PASTOR E PRESBÍTERO PARA COM A DENOMINAÇÃO

Art. 12 – Em relação à Denominação, o Pastor e o Presbítero devem:

   I – manter–se leal aos ideais da Denominação Adventista da Promessa ou cortar suas re-
lações com ela, se, por convicções doutrinárias ou divergências administrativas, nela não 
puder permanecer;

   II – prestar sua cooperação leal às Convenções Geral e Regionais, à IAP e às respectivas 
Instituições, entidades e Departamentos;

   III – Trabalhar e lutar com todas as forças para fomentar  o crescimento e o desenvolvimento 
da Igreja Adventista da Promessa e desta forma contribuir para a expansão do Reino de Deus;

   IV – cooperar com a denominação, de modo a não comprometer o seu trabalho ministe-
rial na igreja, sua vida pessoal e familiar;

   V – Abster–se do uso da influência obtida pela posição que ocupa para aliciamento e/
ou encaminhamento de pessoas para serem empregadas em instituições mantidas pela 
denominação ou Departamentos das Convenções Geral ou Regionais; 

   VI – Privar–se de fazer menções desonrosas sobre a denominação, seus superiores, insti-
tuições ou departamentos;

   VII – Falar respeitosamente sobre as decisões das Assembléias e Juntas, das Diretorias 
Geral e Regionais, ou das IAPs e suas Assembléias;

   VIII – Respeitar outras denominações, não injuriando ou difamando seus dirigentes;
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   IX – Confiar na vontade de Deus, quando tiver o seu nome indicado ou decidir colocar–se 
a disposição para concorrer a algum cargo de liderança na administração da denomina-
ção, não recorrendo a manobras políticas para galgar qualquer posição;

   X – Abster–se de usar sua posição denominacional ou ministerial para impor sua vontade, 
ou de grupos que represente;

   XI – Comprometer–se a não causar perturbação ou desordem, nem acionar a justiça co-
mum contra a Instituição Denominacional, por qualquer motivo.  

DOS DEVERES DO PASTOR OU PRESBÍTERO QUANDO EXERCE ATIVIDADES  
DENOMINACIONAIS

Art. 13 – Em relação ao exercício de atividades administrativas em que servem, o Pastor e o Pres-
bítero não devem:

   I – Servir–se da Instituição Denominacional para promoção própria ou vantagens pes-
soais ou familiares;

  II – Prejudicar moral ou materialmente a Instituição Denominacional;

   III – Usar o nome da Instituição Denominacional para promoção de produtos comerciais, 
salvo com autorização expressa da Convenção Geral ou Regional; 

  IV – Usar sua posição para coagir a opinião de colega ou de subordinado;

   V – Usar a sua posição para garantir sua vaga funcional na Instituição Denominacional, 
ou promover qualquer outra manobra política a fim de obter quaisquer vantagens;

   VI – Usar seus títulos ou posição para desmoralizar ou denegrir a imagem de dirigente 
da Instituição Denominacional que tenha lhe aplicado alguma pena funcional ou mesmo 
promovido a sua demissão;

   VII – Servir–se de sua posição hierárquica para obrigar subordinados a efetuar atos em 
desacordo com as leis do país, princípios ético–bíblicos, ou qualquer instrumento norma-
tivo das Convenções Geral, e Regional ou da IAP;

  VIII – Valer–se de sua influência política ou ministerial em benefício próprio ou de outrem;

   IX – Favorecer interesses pessoais ou de que tenham negócios, de qualquer natureza, em 
detrimento de propostas mais vantajosas para a Denominação;

   X – Tornar público segredo profissional exigido pelo cargo ou função administrativa 
que exerce;

   XI – Deixar de procurar seu líder imediato para formalizar, se possível por escrito, atos 
comprovadamente ilícitos ou que demonstrem serem prejudiciais à Instituição Denomi-
nacional, que tenha ciência; se não for ouvido, munido com as devidas provas,  encamin-
har ao órgão competente. 

DOS DEVERES DO PASTOR E PRESBÍTERO PARA COM OS COLEGAS DE MINISTÉRIO

Art. 14 – Em relação ao colega de ministério, o Pastor e o Presbítero devem: 

  I – Lutar pela harmonia entre os colegas de ministério (Rm 12:18);

   II – Relacionar–se bem com todos e suas respectivas famílias, assistindo, aconselhando, 
cooperando no ministério, tendo as melhores relações de amizade e consideração, e quan-
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do possível, participar de reuniões de confraternização, tendo por base o amor fraterno, o 
respeito mútuo e a liberdade do exercício ministerial de cada um;

   III – Recusar–se a tratá–lo como competidor, considerando–o como cooperador na cau-
sa comum, não menosprezando nem discriminando, cultivando o hábito de franqueza, 
cortesia, hospitalidade, diplomacia, boa vontade, lealdade e cooperação, dispondo–se a 
ajudá–lo em suas necessidades (Jo 15:17; Rm 12:9,10,17,18);

   IV – Proceder de modo a não se intrometer, tomar partido ou opinar sobre problemas que 
surgirem em outras IAPs não pastoreadas por ele (Mt 7:12);

  V – Assessorar nas atividades ministeriais, somente se convidado pelo Pastor titular da IAP;

  VI – Recusar–se a passar adiante qualquer notícia que  desabone outro colega de ministério;

   VII – Comunicar ao seu superior imediato, munido de provas concludentes e em 
boa consciência, a má conduta, o desvio de comportamento, a desobediência aos 
preceitos bíblicos, à lei do país ou a qualquer instrumento normativo das Conven-
ções Geral ou Regional ou IAP, somente após seguir o ensino de Jesus registrado em 
Mateus 18:15–17;

   VIII – Ter consideração, honra, estima e respeito para com os mais idosos ou jubilados 
e, quando se jubilar, dar apoio e demonstrar amor e submissão ao pastor da IAP onde irá 
congregar e às Convenções Geral e Regional;

   IX – Aceitar convites para visitar, pregar, ou dirigir qualquer tipo de cerimônia em outro 
campo pastoral, somente com a aprovação do seu titular ou em caso de emergência;

   X – Ter atitude de cooperação, quando substituído na sua atividade ministerial, não inter-
ferindo no trabalho de quem o substituiu (Mt 7:12);

   XI – Valorizar e honrar o trabalho, não permitindo comentários ofensivos ou observações 
desabonadoras a respeito dos colegas e suas respectivas famílias; (Pv 6:16–19; Hb 13:7);

   XII – Tratar com respeito e cortesia qualquer antecessor que voltar ao campo ou estiver 
visitando a Igreja;

   XIII – Cuidar para que a transferência do pastorado ou da função administrativa seja feita 
com lisura e transparência, criando um ambiente favorável de aceitação do sucessor e de 
sua família; 

   XIV – Procurar manter a agenda do antecessor, quando assumir campo pastoral ou função 
administrativa, a não ser que esta esteja em desacordo com as leis do país, com a doutrina 
bíblica ou com os instrumentos normativos das Convenções Geral, Regional ou IAP;

   XV – Respeitar seus colegas de ministério, não criticando erros doutrinários ou ministe-
riais, salvo seguindo os princípios bíblicos expressos em Mateus 18:15–17, considerando 
como última instância a Convenção Geral;

   XVI – Aceitar e não criticar métodos e técnicas ministeriais, aprovadas pela Convenção 
Geral, utilizadas por outros pastores;

   XVII – Convidar consagrado ou membro de outra igreja da Convenção Geral para pregar 
ou participar à frente de qualquer programação, somente após comunicação prévia com o 
pastor da respectiva igreja;

   XVIII – Perdoar colega ofensor, mesmo que esteja com a razão e procurar reatar o mais 
rapidamente possível, as relações fraternais (Ef 4:26);
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   XIX – Agir de modo equilibrado, de forma a não contender com os colegas em reuniões 
ministeriais, evitando causar–lhes constrangimento.

DOS DEVERES PARA COM OS DIRETORES DAS CONVENÇÕES GERAL E REGIONAIS

Art. 15 – Em relação aos diretores das Convenções Geral e Regionais, o pastor e o  presbítero devem:

   I – Relacionar–se bem, considerando–os como participantes na obra de Deus,  respeit-
ando–os nas funções que exercem e com eles cooperando;

  II – Negar–se a falar desairosamente sobre a pessoa ou função dos diretores;

  III – Apresentá–los e facultar–lhes o uso do púlpito, quando em visita no campo pastoral.

DOS DEVERES DO PASTOR E DO PRESBÍTERO PARA COM A SOCIEDADE E A POLÍTICA

Art. 16 – Em relação à sociedade e à política, o Pastor e o Presbítero devem:

  I – Ser prudente e relacionar–se bem com todas as pessoas (I Tm 5.1–3);

   II – Imprimir em sua comunidade, mediante o exemplo de vida, o sentimento de altruís-
mo e participação;

   III – Respeitar as autoridades governamentais, honrando–as e orando por elas (Rm 13.1–
7; I Tm 2:1–4);

   IV – Agir de acordo com o princípio cristão, sem discriminar qualquer pessoa, quando 
estiver presente às comemorações e celebrações cívicas que ocorrem na sua comunidade;

  V – Praticar a cidadania com responsabilidade cristã;

   VI – Rejeitar, quando pastor em tempo integral ou parcial, engajar–se ou filiar–se a parti-
dos políticos ou comprometer–se politicamente;

   VII – Alertar a igreja quanto a projetos políticos que  contrariem os princípios bíblicos ou 
as normas das Convenções Geral, Regionais e IAP; 

   VIII – Negar–se a utilizar a sua função ministerial ou cargo administrativo na denomina-
ção, para promover qualquer candidato ou partido político, e a facultar–lhes o acesso ao 
púlpito (Lei 9.504/97 – Art. 37º. § 4º);

   IX – Negar–se a receber qualquer tipo de favorecimento em troca de votos;

  X – Defender publicamente na comunidade, a moralidade através do ensino bíblico;

   XI – Considerar suas responsabilidades ministeriais como principais, não negligencian-
do–as em prol de atividades para a comunidade;

   XII – Ser obediente às leis vigentes no país, desde que elas não contrariem a palavra de 
Deus (At 5:29);

   XIII – Abster–se do comprometimento com organizações cujos princípios e atividades 
sejam conflitantes com a palavra de Deus, ou com os instrumentos normativos da Con-
venção Geral, da Convenção Regional e da IAP.
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DAS INFRAÇÕES DESTE CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINAS

Art. 17 – O julgamento das questões relacionadas à transgressão dos preceitos deste Código, e apli-
cação das sanções disciplinares, se darão pela observância do disposto  no Regimento Interno da Conven-
ção Geral, artigo 106, inciso VII, e no Regimento Interno da Convenção Regional, artigo 66, inciso VIII.  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 18 – O Pastor e o Presbítero está obrigado a acatar e respeitar as normas estabelecidas neste Código.

Art. 19 – A alegação de ignorância ou a má compreensão dos preceitos deste Código não justifica 
a desobediência ao mesmo.

Art. 20 – O presente Código entra em vigor na data de sua aprovação.
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Parte 4
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Marido, pai e pastor
Pr. Edmilson Mendes e Dsa. Regina Guimarães Longo 

Com uma certa nostalgia, lembro–me de quando foi lançado o aparelho “3 em 1”. Parecia um so-
nho: rádio, toca–discos e toca–fitas num único aparelho. No começo, poucos podiam, muitos sonhavam. 
Marido, pai e pastor, pelo menos para mim, não era nem sonho, que dirá realidade! Mas é o que somos, 
3 em 1 num mundo de tensão, pressão e missão.

Pense num arco sem flecha. Ele precisa ser estendido com força, esticado ao máximo de forma mui-
to precisa, com grande aplicação e concentração de força física e mental. Isso é tensão pura para o arco e 
o arqueiro antes de atirar a flecha.

Pense num ônibus às 18 horas no centro de São Paulo, saindo lotado para um bairro distante. Pense 
que todos os passageiros que entram têm como destino o tal bairro. A cada parada é gente que entra sem 
que ninguém saia. A porta de entrada já não consegue ser fechada devido ao aperto de tanta gente. Isso 
é pressão pura para todos os passageiros, que, mesmo sem espaço, vão sendo comprimidos para caber 
mais pessoas.

Pense num cruzeiro marítimo internacional saindo da costa brasileira em direção à Europa. Dias e 
dias em alto mar. Centenas de passageiros sendo conduzidos por uma enorme embarcação e um coman-
dante que precisa conhecer as regras, os perigos e as armadilhas da navegação para conduzir o sonho de 
cada um no navio. Isso é missão pura, quando alguém recebe uma função ou poder para fazer algo com 
total compromisso até que o dever seja cumprido.

Enfim, qual o homem que é marido, pai e pastor, e não enfrenta tensão e pressão frente a sua tripla missão?

Antes de tudo

Eu era só um garoto. Ser marido era algo muito distante. Pai, então, nem se fala. Pastor era sim-
plesmente impensável. O tempo passou e foi me aproximando de cada uma dessas realidades. Cada 
etapa trouxe a sua própria dificuldade, porém uma se somou a outra, fortalecendo as demandas de 
todas. É interessante, sem que eu soubesse, Deus, em cada fase, me preparava e me equipava para o 
próximo estágio.

Parte 5
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Independentemente da origem, do sonho, do ideal, da formação, enfim, das diferenças históricas 
de cada um, a vontade final que prevalece é sempre a de Deus, tanto para os que rapidamente aceitam o 
chamado, como para aqueles que gastam tempo relutando. Uns se preparam mais, outros menos. Uns se 
esforçam mais, outros menos. Uns oram mais, outros menos. As consequências evidentemente acabam 
sendo diferentes, mas em cada papel, de marido, de pai e de pastor, todos precisam se dedicar para me-
lhorar seu desempenho a fim de oferecer o melhor.

Marido

Enfim, sós. Quando voltamos da lua–de–mel, as primeiras casas que visitamos foram dos nossos 
pais. Que sensação estranha. Depois do “sim” no altar, minha casa passou a ser a nova, aquela que passei 
a morar com minha esposa. A velha, a casa dos meus pais, onde morei desde o nascimento, passou a ser 
exatamente isso: a casa dos meus pais. Lá, eu passei a ser visita. E o nosso novo apartamento parecia ser 
o meu canto há muito tempo. Eu era, então, um marido. Minha família passou a ser minha esposa. Os 
demais tornaram–se familiares, parentes. Agora, todo o mistério que envolve deixar pai e mãe e ser uma 
só carne ia começar a se desvendar em minha vida.

Mudanças e adaptações começaram a se apresentar, cada qual com sua exigência e urgência. Não 
daria para postergar ações. Não era mais a casa do papai, a comida da mamãe, nem as mordomias garan-
tidas pelas proteções paternas. Era a minha casa exigindo de mim uma nova postura, a postura de marido.

De namorado para marido, tudo muda. É fácil amar a namorada. Bastam algumas vezes na semana 
e em certos horários. E quando essas vezes chegam os namorados estão com saudades, bem vestidos, 
perfumados e com um único e exclusivo objetivo: namorar com muito amor.

E depois que casam? Paulo não economiza, vai no cerne da questão: Vós, maridos, amai vossas 
mulheres (Ef 5.25). A princípio, parece óbvio o conselho de Paulo, ou nem tão óbvio assim. Afinal, se eu 
casei com quem casei, se pressupõe que o fiz por amor. Se assim é, por que então a ênfase logo no início 
das orientações do apóstolo: ... amai vossa mulher?

Gosto de pensar mais na parte prática da vida conjugal do que nas interpretações propostas por 
inúmeros teólogos. Válidas e boas, registre–se. Mas quero olhar com você o lado prático. Sempre olhei 
para esta expressão “amai vossa mulher“, da seguinte maneira: “Continue sempre amando a vossa mu-
lher.” Tudo começa e continua com amor. Paulo simplesmente lembra isso aos maridos, lembra–se que 
você amava? Portanto, siga por toda vida amando sua mulher.

Marido é o sujeito. Amar é o verbo. Este sujeito deverá colocar em ação, a vida toda, o verbo amar 
focando uma pessoa, sua esposa. Pois o tipo de amor que a ela se dedica, é somente a ela que se dedica. E 
não falo apenas do amor eros, pois seria muito pouco. Falo da integralidade do amor que se derrama no 
companheirismo, no trabalho, na dor, na conquista, na frustração, na humilhação, na proteção, na pre-
servação, no carinho. Lembre–se, no namoro você amava uma parte, no casamento, como marido, Paulo 
convida você a entender e oferecer este amor para todas as partes da vida que com você se tornou uma.
O que faz o amor? Paulo não economiza tinta: o amor “tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta” 
(I Co 13.7). Tudo, para Paulo, significa exatamente isso: tudo. Aos Efésios, quando ele exorta o amor por 
parte dos maridos, sabe perfeitamente o que está fazendo.

Homens têm dispositivos e preferências por linguagens técnicas, mas falham nas linguagens dos 
sentimentos. É aqui que amar não é tão óbvio quanto deveria ser, afinal, é o supremo mandamento dei-
xado por Cristo a seus seguidores. Paulo manda amar.

Amar é diferente de gostar, tolerar, aguentar, ter paciência, engolir, empurrar com a barriga. Amar 
é a máxima intimidade que pode existir entre um homem e uma mulher. A intimidade, se verdadeira, é 
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tão intensa, que não deve ser oferecida a ninguém que não atenda por “vossa mulher”, ou seja, a única, 
aquela da nossa mocidade.

Por conta de tudo isso, há maridos perdidos e confusos. A essa altura apavorados com o início da 
recomendação de Paulo, que exorta a que se ame quando eles mal conseguem desenvolver uma pálida e 
frágil amizade com a própria esposa. Infelizmente, muitos têm embarcado na filosofia dos reinos deste 
mundo, que convence a cada um quanto aos direitos de ser feliz. Então, os que não conseguem vivenciar 
a tal felicidade pensam na solução da separação, da traição, do desistir.

Amar é um verbo, e também um mandamento. Como mandamento, é uma decisão. Escolha amar 
e confie na providência divina. Não existe outra fórmula para dar certo, não existem alternativas mais ou 
menos para se tentar obter sucesso num lar, o caminho é aquele apontado por Paulo: Vós, maridos, amai 
vossas mulheres, com toda a carga emocional que tal amor possa produzir.

Carga emocional por amar? Como assim? A sequência do texto não ilude nenhum marido: Como 
também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que bom que na hora do aperto, das de-
cepções, das traições, das solidões, enfim, que bom que nessas horas, Jesus não desistiu de tudo com uma 
frase típica do nosso tempo: Chega! Eu mereço ser feliz!

O caminho para ser feliz ordena amar, “vós, maridos, amai vossas mulheres”. É um ideal e um mo-
delo bíblico que deve ser desejado, almejado e buscado por cada marido. É o amor que provocará atitudes 
de perdão, cooperação, ajuda, afeto, fidelidade, companheirismo. É o amor que inspirará reações me-
lhores, mais serenas, equilibradamente espirituais. Embora inexplicável, conseguimos entender o poder 
contido no amor quando cremos que Deus é amor. Viver, portanto, motivados pelo amor, é viver numa 
dimensão mais próxima de Deus.

Esses parágrafos até aqui transmitem um pouco do processo que fui assimilando quanto a ser mari-
do. Confiando em Deus, entrei no casamento sentindo amor. Com o texto vivo da Bíblia, vi os horizontes 
se ampliarem bem diante de mim e me provocando a ampliar a categoria de namorado para marido, 
tornando o ministério de amar mais intenso, responsável e real.

Pai

“Você vai entender quando tiver um filho”. Quem já não ouviu essa frase por parte dos pais? Um 
filho muda tudo. Muda a agenda, os horários, os compromissos, as prioridades. Senti todas estas mudan-
ças assim que minha esposa confirmou que estava grávida. Desde então, até hoje, os filhos passaram a dar 
novos tons à rotina da família.

Eu era namorado. Depois, marido. Agora, pai, uma emoção que não se explica, se vive. E deve–se 
viver intensamente. Pais precisam estar presentes na história dos filhos dia após dia. Se essa necessidade 
não for levada a sério, restará apenas um arrependimento que não será capaz de consertar nada, isso se 
houver arrependimento em algum tempo. O motivo desta confirmação é simples: filhos crescem!

As fases que deixamos passar com nossa omissa ausência, não voltam mais. Ou o pai vive cada 
momento ou perderá oportunidade atrás de oportunidade de crescer, ensinar e aprender com seu filho. 
Com o passar dos anos essa é uma conta que fica muito cara. Os filhos, de alguma forma, cobrarão. A 
orientação bíblica para ensinar o caminho correto no qual a criança deve andar é uma orientação para 
cada dia da infância, em alguns casos, até mesmo na fase adulta. O pai presente certamente perceberá as 
demandas e necessidades dos seus filhos, pois Deus, que é Pai, o orientará.

Lucas, capítulo 15, mostra–nos um dos pais mais famosos da Bíblia Sagrada, o pai do chamado “fi-
lho pródigo”. Ele se mostra, na parábola, um pai presente na vida de ambos os filhos, tanto para o que fica, 
quanto para o que sai. Se olharmos para as diferenças comportamentais de cada filho focando nos erros e 
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acertos de cada um, fica ainda mais exemplar o testemunho do pai. Pois ele não é presente de acordo com 
méritos, estilos ou circunstâncias. Nada disso! Ele é presente, cuidadoso, orientador, conselheiro, justo, 
amoroso e paciente porque é pai na essência da palavra, porque compreendeu a sua missão, independen-
te do caráter ou merecimento dos filhos.

Pense em José, o carpinteiro escolhido pelos céus para ser o pai de Jesus. Ainda que pouco, a Bíblia 
fala sobre ele, e o pouco que fala é bom. Não se fala mal de José nas páginas sagradas. Se considerarmos o 
Jesus histórico, certamente podemos afirmar que teve um bom pai. Um pai certamente exemplar. O me-
nino Jesus que crescia em Jerusalém precisou ter, como qualquer criança, modelos e exemplos bons. José, 
sem dúvida, correspondeu. Num simples exercício de imaginação não é difícil concluir alguns exemplos 
que o jovem Jesus viu a cada dia em seu pai.

Trabalho, humildade, fidelidade e fé. No mínimo essas quatro qualidades foram vistas na infância 
e adolescência de Jesus na pessoa de seu pai terreno. A labuta diária de José como carpinteiro, marido e 
pai certamente marcou o coração do menino Jesus. Ele tinha um pai fiel a sua mãe. Um pai que ganhava 
o pão com a prática de um ofício digno. Um pai de fé, que cumpria os rituais dos judeus. Um pai humilde 
para entender e aceitar os desígnios dos céus. O Jesus histórico cresceu num lar funcional em todos os 
aspectos, inclusive com a presença do testemunho de um bom pai.

Seja a orientação de Provérbios 22.6, Lucas 15 ou o exemplo do carpinteiro José, tudo só funciona 
bem com a presença do amor. Afinal, como instruir, educar, alimentar, equipar, proteger, orientar, mento-
rear, sem o componente do amor? Como? Até dá, mas serão atitudes meramente técnicas, feitas somente 
pelas obrigações impostas à figura de pai. E obrigações combinadas com tecnicismo geralmente não dão 
certo numa relação carregada de tanta emoção como é a relação entre pai e filhos.

Pastor

“Não quero me casar com pastor”, avisava a Regina. “Não quero ser pastor”, respondia eu. Tanto a 
Regina quanto eu falávamos a verdade. Pelo menos a verdade daquela fase em nossas vidas.

Tinha a certeza de que não queria o pastorado, não me via pastoreando, pregando, escrevendo. Era 
tudo muito impensável para minha vida. Namorar, sonhamos. Casar, planejamos. Ser pai, aguardamos. 
Mas ser pastor, para alguns, é um ministério que, por vezes, nem pensamos.

Não desejar ou desejar o pastorado não é um indicador seguro de que se tenha o chamado. Conhe-
ço gente que desejou e gente que não desejou e que são verdadeiras decepções no ministério. Também 
conheço gente que desejou e gente que não desejou e que são verdadeiras bênçãos no ministério.

Por outro lado, desejando ou não, o pastorado tem a marca das surpresas de Deus com eventos 
quase sempre diferentes dos nossos planos. Somos pastores chamados para pastorear as ovelhas de Jesus, 
portanto é justo que sempre prevaleça os planos dEle e não os nossos.

Olhando em perspectiva, fica relativamente fácil compreender a lista de Paulo para se qualificar um 
pastor: irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, 
não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, não contencioso, não avarento, mo-
derado, bom administrador da própria casa, maduro na fé, respeitado pelos filhos, modesto e que os de 
fora sempre tenham um bom testemunho a respeito dele. Prestou atenção na lista? Que esposa não quer 
um marido com tais características?

Ou seja, teologia é fundamental, não dá para fugir ou evitar o dever de se preparar através de estudos 
qualificados e específicos. Mas creia, quando você se tornou marido e depois pai, Deus já vinha lhe prepa-
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rando e lhe equipando com ferramentas que só a escola da vida é capaz de oferecer. Ao longo do pastorado 
fica perceptível como as lições de ser marido e ser pai ajudam objetivamente na missão de ser pastor.

Simbolicamente, somos a noiva do Cordeiro. O nível máximo de intimidade que a Bíblia aponta 
para nós, com Deus, é o de filhos inundados pelo amor do Pai. Ele é o Aba totalmente apaixonado e nós, 
os filhos admirados pelo amor inexplicável que é direcionado aos nossos corações. Portanto, na relação 
com nossas esposas e com nossos filhos, muitos dos mistérios que envolvem o relacionamento entre Cris-
to e a igreja, entre o Pai e seus milhares de filhos, são comunicados e revelados a nós.

Todo pastor que compreender e assimilar esta dinâmica e interdependência constante nos três 
papéis que desempenha verá, gradativa e potencialmente, seu ministério se fortalecer e se consolidar. O 
fluxo do amor pela esposa, depois pelos filhos, deverá correr na direção de cada ovelha que for confiada 
ao turno de cada pastor.

Ter a visão de que estamos cumprindo determinado turno nos protege de frustrações e decepções. 
Sempre digo que sou pastor “circunstancialmente”. Com essa expressão quero simplesmente afirmar que 
hoje sou pastor aqui onde Deus me colocou, amanhã já não sei. Nós, pastores, precisamos ter a noção de 
que a vida é formada por ciclos que tem início, meio e fim. Ciclos terminam e pastores precisam entender 
isso. Enfim, quando meu turno termina, outro ocupa meu lugar.

E então? Seguem–se as surpresas de Deus. O ministério é uma carreira. Só que uma carreira acres-
centada da palavra “cristã”. Tudo o que envolve “ser cristão” tem o toque do divino e do sobrenatural. 
Observe essas afirmações: Em Cristo vivemos uma vida nova, somos novamente nascidos. Já não somos 
cidadãos daqui, mas da nova Jerusalém. No Senhor não morremos, dormimos e aguardamos a ressurrei-
ção, portanto vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim... Entendeu? Em Cristo temos ou não temos uma 
vida sobrenatural e divina? Portanto, nosso ministério, em todo o tempo, está sob o controle de Deus.

Marido, pai e pastor

A cada papel, de marido, de pai e de pastor, responsabilidades são acrescentadas. Se lembrar, logo 
no início desse texto, eu afirmei que somos 3 em 1 num mundo de tensão, pressão e missão. E não temos 
como evitar, mas podemos estar certos de que o marido da igreja, Cristo, que também é o bom Pastor 
do Salmo 23, o nosso sumo Pastor, enfim, podemos estar certos de que o Deus trino protege, alimenta, 
capacita, ilumina, guia, consola e sustenta seus pastores fiéis.

Ter equilíbrio nos três papéis é tarefa dificílima, porem necessária. Nossa esposa, nossos filhos e as 
ovelhas de Cristo que pastoreamos nutrem expectativas em relação aos nossos desempenhos. Amá–los 
é um bom e seguro caminho. É o amor que tornará possível suportar nossas entregas, renúncias, dores 
e incompreensões. É o amor que dará sentido a nossa fé nos momentos quando nenhuma resposta co-
erente conseguiremos obter para complicadas situações, e não duvide, são muitos esses momentos.  É o 
amor resignado que nos mantém fiéis às tentações que buscam minar a saúde emocional e espiritual entre 
marido e esposa, pai e filhos e pastor e igreja.

Não compreender a importância radical dos três papéis tem enfraquecido, e muitas vezes derru-
bado, um número assustador de pastores. Um super desempenho nos púlpitos em oposição a um pífio 
desempenho no lar enfraquece qualquer ministério pastoral, infelizmente, trágicos exemplos não faltam. 
O preparo de um bom sermão, uma boa palestra, um bom aconselhamento, passam pelos bons papéis de 
ser um bom marido e um bom pai que, via de regra, para aqueles que foram chamados, resulta em tam-
bém ser um bom pastor. E tudo isso é muito mais que receita matemática, trata–se na verdade da vontade 
de Deus expressa de forma inequívoca na lista de Paulo a Timóteo.
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“Casar–se muitas vezes, com a mesma pessoa”
Pr. Efraim Teixeira e Dsa. Deusa Oliveira

Este assunto veio a nossa mente após a leitura de um artigo da revista Veja, escrito em 2005, que 
chegou ao meu conhecimento através de um e–mail. O autor, Stephen Kanitz, afirma que seus amigos se 
admiram que, no meio de tantos divórcios, ele continua casado com a mesma mulher há mais de trinta 
anos, e que o segredo era se casar diversas vezes com a mesma mulher.  Após o divórcio, na procura de 
um novo relacionamento, somos motivados a melhorar a aparência, se estamos mais gordos, procuramos 
emagrecer. Procuramos fazer novos cursos, aumentar o conhecimento, ampliar o grupo de amigos. O 
autor afirma que tudo isso pode ser feito com o mesmo cônjuge.

Um altar na família para adoração a Deus

Quando falamos da escala de prioridade, se observarmos atentamente, tudo começa com a espiri-
tualidade e termina com a espiritualidade. Na escala de valores, tudo começa com Deus. É Deus, Família, 
Trabalho e Igreja. Termina com a igreja. E a igreja é a facilitadora da nossa adoração a quem? A Deus! 

Então o “sanduíche” proposto será: Vida espiritual na família – Vida secular na família – Vida es-
piritual na família.

Dizem que o segredo do casamento não é sempre a harmonia. Os atritos vêm, os problemas apa-
recem, isso é inevitável.  Todos nós sabemos e temos vivido isso.  Talvez tenha passado por sua mente 
abandonar tudo, ir embora. O divórcio cada vez mais facilitado. Viver com a mesma pessoa muito tempo 
é loucura para muita gente.  

Stephen Kanitz, no texto citado no início deste capítulo, diz: “as mulheres, sempre mais maldosas 
que os homens, não perguntam a minha esposa como ela consegue ficar casada com o mesmo homem, 
mas como ela consegue ficar casada comigo”.

Primeiro, temos que ter a convicção de que, sem Deus, não dá. Vamos abordar a grande importân-
cia do altar da família na adoração a Deus e na edificação de uma vida espiritual sólida em cada membro 
da família. Os lares de hoje devem imitar esse maravilhoso exemplo para que o casamento seja sólido, 
durável. (Gn 12:8)

Qual é a experiência espiritual ensinada por nossos pais? Qual é a melhor lembrança da nossa infância? 

Parte 6
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Algumas pessoas, sem dúvida, vão se referir aos cultos domésticos que a cada manhã, junto com os 
pais, faziam. A essa experiência chamamos de “Altar da Família”.

Altar: essa palavra vem de dois verbos hebraicos. Do verbo zâbaj, que quer dizer “degolar’, e de 
“thúo”, que significa “sacrificar”.

O sistema de ofertas de sacrifícios sobre um altar foi introduzido por Deus, como culto e adoração 
a ele, quando o homem foi expulso do Éden. Abel e Caim construíram seus altares já fora do Éden (Gn 
4: 4,5). Aqui, embora não se relate claramente que eles construíram um altar, fica subentendido que 
havia um altar.

Noé, depois do dilúvio, construiu um altar (Gn 8: 20), para adorar e expressar sua gratidão a Deus. 
Em gratidão a Deus, Noé e sua família construíram um altar a ele.

Abraão e sua família adoraram a Deus em altares (Gn 12, 13). Jó construiu altares para interceder dia-
riamente por seus filhos. (Jó 1: 5). Elias construiu um altar para adorar ao verdadeiro Deus. (I Re 18: 30–32).

O propósito é para que a família possa render culto e adoração ao Seu Criador. Culto é veneração, 
admiração, homenagem religiosa à divindade. Adoração é o ato de adorar. Reverenciar como suma honra 
e respeito a Deus. Render à divindade o culto que merece. 

Que a família expresse sua reverência a Deus, ao sentir sua presença. Que cada membro da família 
expresse sua admiração por Deus, com cânticos, com orações, com instrumentos musicais. Que haja um 
compromisso de fé e de amor para com Deus. 

Que estejamos tão próximos de Deus, que ele seja realmente nosso amigo. Que possamos ex-
pressar nosso reconhecimento a Deus, por sua generosidade em perdoar–nos, dar–nos a paz, restau-
rar–nos e salvar–nos.

Que a família peça a fé e o poder de Deus, e os méritos do sangue de Jesus para cada um de seus 
membros e para obter o perdão e a vitória sobre o pecado. Que cada membro da família renove seu pacto 
de fé com Jesus. Que a família receba instrução e ensino da Palavra de Deus, oferecendo assim a melhor 
herança espiritual para sua nova geração.

Segredos do casamento

Crie em sua casa o “Altar ao Senhor”. De maneira simbólica, tenha um lugar e um momento de-
finido para fazer o culto e adorar ao Senhor com toda a família. Ofereça o sacrifício. Hoje, o sacrifício 
é a súplica que o pai e toda a família elevam a Deus. Adore ao Senhor por meio dos hinos de louvor, da 
oração e do estudo da Bíblia. O Espírito Santo estará acendendo o fogo no seu casamento e isso vai dar 
sustento para que ele dure até que a morte os separe.

Se comentamos que o segredo do casamento não é a harmonia eterna, depois dos inevitáveis atritos 
e problemas, Stephen Kanitz fornece preciosos conselhos. “A solução é ponderar, se acalmar e renovar o 
casamento, e não procurar um casamento novo. Isso exige alguns cuidados e preocupações que são es-
quecidos no dia a dia do casal. De tempos em tempos, é preciso renovar a relação. De tempos em tempos, 
é preciso voltar a namorar, voltar a cortejar, seduzir e ser seduzido. 

Há quanto tempo vocês não dançam? Há quanto tempo você não tenta conquistá–la ou conquistá–lo 
como se seu par fosse um pretendente em potencial? Há quanto tempo não fazem uma lua de mel, sem os filhos?

Vamos ser honestos: ninguém aguenta a mesma mulher ou marido por trinta anos com a mesma 
roupa, o mesmo batom, com os mesmos amigos, com as mesmas piadas. Não é preciso pensar em sepa-
ração, divórcio. Basta mudar os lugares, as atenções e não se acomodar.”
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Vamos renovar

Renovar, tornar novo, dar nova aparência, revigorar, reafirmar uma promessa, pôr novamente em 
vigor, tratar novamente, rejuvenescer, atualizar–se, pôr–se a par das coisas novas, progredir. Renovar o 
casamento é buscar conquistar o ser amado todos os dias com coisas novas, palavras novas, situações 
novas. É fazer do corriqueiro uma novidade, enxergar as coisas de outro ângulo. Renovar é ter um novo 
visual, seja no cabelo, na roupa, na maquiagem. Renovar é perder uns quilinhos ou ganhar uns quilinhos, 
é mudar os moveis de lugar ou até discutir a compra de outros, isto é bom, por mais simples que seja, 
abre–se a oportunidade para o diálogo, para a discussão sadia, o que comprar, a cor, o tamanho, a loja, a 
busca. Procure também crescer no conhecimento, seja conhecimento espiritual mas também no conhe-
cimento secular, talvez estudar, voltar ao banco da escola. Isso traz motivação. 

A importância do namoro entre os cônjuges

E o namoro? Namorar é fantástico, alguém escreveu e eu não sei quem foi, mas concordo: “namo-
rar é estar nas nuvens, deliciando–se com o olhar do ser amado”. Quando estamos no estado de amor, 
voltamos a ser crianças, rindo por nada, conversando de tudo e sentindo aquele “calorzinho” no coração. 
Quando apenas estamos juntos as coisas ficam monótonas, chatas e irritantes, mas quando namoramos, 
não queremos que o tempo passe. Ficamos mais pacientes, compreensivos e amigos. Namorar não é só 
um tempo antes do casamento, é um tempo de conhecimento, investigação e adaptação. Namorar é um 
estado de alma, com amor e carinho demonstrado todo o tempo até que a morte nos separe.

Então, há esperança...

Esperança para o casal – Gênesis 2: 24 

Deus criou tudo perfeito. O mundo ideal que sonhamos é real para Deus e foi real para os nossos 
primeiros pais (Gn 1:31). Dá para imaginar um casamento perfeito? Originados das mãos perfeitas 
de um Criador de amor, o relacionamento desse primeiro casal era assim: perfeito. E assim deveria 
continuar sendo. 

Infelizmente, foi por pouco tempo. Eles erraram, pecaram diante de Deus. Preferiram acreditar 
em um animal a ter fé na palavra de Deus. Que contraste existe entre nossa origem e a consequência de 
uma escolha! Hoje, cada vez mais, os passos desatentos de pessoas que buscam mais a felicidade própria 
do que o bem–estar de quem se ama, nos afastam dos sonhos originais de Deus para o casamento. Lares 
desfeitos, casamentos infelizes. Nada perfeito. 

Mas há uma esperança. Em meio a tudo isso, está você e seu cônjuge. Cada um com suas marcas. O 
amor que um dia uniu vocês deve continuar existindo  plenamente, de maneira ainda melhor. Jesus pode 
mudar você. E se Deus mudar você, ele mudará sua casa, sua família. Deus é o Deus do impossível, e ele 
tem poder para realizar em nossa vida o que ninguém espera. 

Ninguém é perfeito, isso inclui você e eu. Prepare–se para um casamento imperfeito porque ele é 
formado de dois seres imperfeitos.  Paciência é a ciência da paz.  Agir com paciência revela nosso amadu-
recimento e habilidade de lidar com momentos estressantes. Procure um bom motivo para não fechar as 
gavetas do seu cônjuge. Todos precisamos mudar, crescer, melhorar para o outro.  Porém, essa transfor-
mação vem de Deus e não de nós. 
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Crie um altar de adoração ao Senhor em sua casa. Quando falamos de renovação, de namoro, isto 
é a nossa parte, mas a transformação vem do Senhor. Faça sua parte, invista em seu casamento, acredite 
nele e deixe Deus atuar no seu lar.

Casamos porque amamos e queremos a felicidade como moradora do nosso lar. O problema surge 
quando isso deixa de ser uma realidade em nossa experiência de casados. Dê uma chance para Deus mu-
dar o que precisa ser mudado. Uma chance para Ele restaurar o vaso que foi quebrado em mil pedaços. 
Quem vai transformar você e seu cônjuge é Deus e isso exige paciência. Dê uma chance a Deus. Ele é a 
única esperança para seu casamento.

Uma palavra para as esposas

  Evite a acomodação, existe uma tendência para isso. Leia bastante, se não gosta, saiba que 
ler é um exercício, comece com textos de fácil interpretação. Na Bíblia, por exemplo, leia 
os evangelhos, os salmos, os livros históricos. Hoje estamos na era da informática, não se 
acomode com o conhecimento dos seus filhos, do seu marido, entre numa escola. 

  Se aproxime de Deus, cada dia mais. Ore, procure horários mais tranquilos para falar com 
ele. Procure decorar textos bíblicos, faz bem para a mente, nos previne do Mal de Alzhei-
mer, alimenta a nossa alma. Quando perder o sono, ficar sozinha numa viagem, em vez de 
ficar rememorando os problemas, repasse os textos bíblicos na mente. Tenha um programa 
de jejuns, uma vez por semana, por mês, por ano. Lembre–se que fruto é resultado, e para 
viver o fruto do Espírito precisamos nos exercitar e, como resultado, o amor começa a en-
cher o nosso coração, e o amor é fruto do Espírito ( I Coríntios 13). 

  Vivemos numa cultura em que a aparência conta muito. Você pode querer se sentir mais 
bonita, mas esse não deve ser todo o nosso foco. Não queira ser mais que ninguém, como 
diz Jeremias 9:23,24: “Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se 
glorie o forte na sua força; não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glo-
rie–se nisto: em me entender e me conhecer, que eu sou o SENHOR, que faço beneficência, 
juízo e justiça na terra; porque destas coisas me agrado, diz o SENHOR”. Imagine que todas 
nós temos uma marca, que não é o nosso exterior, mas o interior. E quanto mais nos apro-
ximamos de Deus, melhor vai ficando o nosso interior.

  Quanto aos amigos, o pastor tem facilidade de ampliar o grupo de amigos, pois sempre está 
mudando de campo. Aproveite para apoiar as irmãs, amá–las, dar atenção, procure lembrar 
da data de aniversário, se puder, dê uma lembrancinha ou pelo menos dê um telefonema. 

  Quanto ao relacionamento com o marido, procure ser animada, amiga, interessada, não dê 
desculpas para não acompanhar seu esposo, procure estar sempre juntinho. Mande torpe-
dos no celular dele, dizendo que o ama. Atualmente estão chegando à igreja, muitas mu-
lheres sozinhas, cuide bem do seu cônjuge. Fisicamente, cuide–se, faça caminhadas, vá ao 
médico. Enfim, procure ser um bom exemplo para as suas ovelhas. 



PROCLAMANDO


