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EVANGELIZAÇÃO DE
FAMÍLIAS
por Pra. Sheyla Nunes
“Então, levando-os para a sua própria casa, deulhes de comer; e, com todos os seus, manifestava
grande alegria, por ter crido em Deus”. At 16.34
A fé começa em casa. Este é o título de uma obra
dos autores americanos Bruner & Stroope (2011).
Havia um tempo em que os lares cristãos se reuniam
muito mais do que hoje, para o chamado “culto
doméstico”. Parece saudosismo, mas um pequeno
gravador e um antigo microfone transformava
aquele ambiente em uma avivada igreja. Textos
bíblicos, músicas, testemunhos, enfim, tudo ficava
guardado na memória.
Pouco ou quase nada se conhecia de pessoas
depressivas, problemáticas, ansiosas, pelo contrário,
aquele momento marcava um instante de felicidade
e alegria. A evangelização familiar era um ato de
amor simples, gratuito e recebido nos lares cristãos.
Porém, o mundo mudou. Esse ato afetivo ao longo
dos anos foi esquecido ou substituído por redes
sociais, mídias e trabalho excessivo. Pais que não
têm mais tempo para seus filhos. Filhos que não
atendem mais seus pais, por estarem reclusos
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EVANGELIZAÇÃO DE FAMÍLIAS

em seus quartos ou em seu mundo introspectivo.
Famílias distanciadas pelo trabalho em demasia.
Reunião de família já não faz mais parte desse
contexto, nem da agenda doméstica.
Entretanto, tomando por referência o texto de
Atos 16.34, percebe-se a felicidade de uma família
quando passam a crer em Deus. É a missão da Igreja:
resgatar a boa prática doméstica de celebrações
da palavra de Deus, como fazia a avó e a mãe de
Timóteo (1Timóteo 1.5). As famílias se tornarão
saudáveis, felizes e renovadas pelo poder do Espírito
de Deus. A Igreja apostólica de Jerusalém envidou
esforços e energia na proclamação do Reino de
Deus, a partir do núcleo familiar. Copiemos esse
exemplo.

PRA. SHEYLA NUNES
Primeira Igreja Batista de Brasília-DF
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COMUNICADO
ADIAMENTO DA 31ª AGO DA CBN
EM POÇOS DE CALDAS/MG
Irmãos batistas nacionais, Graça e Paz!
O Conselho Nacional de Planejamento e Execução
da Convenção Batista Nacional-Conplex, em reunião
ordinária, por meio virtual, em 20 de abril de 2021,
deliberou ADIAR para julho de 2022 a realização
da XXXI AGO da CBN, em razão da pandemia da
COVID-19.
Àqueles que efetuaram suas inscrições,
solicitamos a gentileza de entrarem em contato
com nossa secretaria geral, por meio do e-mail:
suporte@cbn.org.br, para as providências de
devolução dos valores correspondentes ou crédito
em inscrições para a próxima data a ser divulgada
em breve.
Em momento oportuno serão divulgadas mais
informações acerca da data e local.
Certos da compreensão de nossos irmãos nos
colocamos à disposição para mais esclarecimentos.
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PLANO COOPERATIVO NACIONAL
É a ferramenta de custeio do programa
convencional aprovado pela Assembleia. Tem como
objetivo a expransão do Reino de Deus e da obra
Batista Nacional.
Somos cerca de 2.700 igrejas em todo o Brasil
que contribuem com a execução dos trabalhos
convencionais
e o sustento dos projetos
missionários, desenvolvidos pela JAMI, em cerca
de 23 países.
Atenção! Os boletos do Plano Cooperativo de
2021 foram enviados por e-mail. Caso não tenha
recebido, entre em contato, no e-mail cbn@cbn.
org.br, solicitando seus boletos.
Para mais informações ou segunda via do boleto
toque ou clique aqui para acessar nosso site.
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ESPAÇO JAMI

A Junta Administrativa de Missões – JAMI que é
a agência missionária transcultural da Convenção
Batista Nacional, criada em janeiro de 1995, que
coordena, administra, promove e apoia a obra
missionária transcultural batista nacional.

toque na imagem para se inscrever

Saiba mais sobre a Jami:
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ESPAÇO LERBAN

ESPAÇO JUBAN

Toque ou clique para seguir a Juban
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ALIANÇA BATISTA MUNDIAL
O Congresso Mundial Batista é uma
oportunidade única para os batistas de todo o
mundo se unirem neste momento crítico além
das fronteiras, idiomas e etnias.

Toque ou clique para acessar a página do evento
Conheça mais sobre a Aliança Batitsta Mundial
clicando ou tocando aqui.
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É TEMPO DE ORAR
por Pr. Humberto Siqueira

Nunca em nosso país foi tão necessário à Igreja
de Cristo fazer valer seu papel de intercessora.
A Igreja do século XXI vive uma realidade jamais
imaginada. A globalização com seus benefícios e
malefícios traz à tona uma responsabilidade dada
à Igreja, e também vivida por ela, ainda no primeiro
século (At 2.42).
A Igreja desde seus primeiros dias, como noiva
de Cristo, instituição e organização, conheceu
e exerceu uma das indispensáveis funções que
deveria exercer em sua caminhada até os dias
de hoje. Ela sempre esteve ciente que deveria
orar, e reconhece os resultados de uma trajetória
pautada no “dobrar dos joelhos”, estes relatados
nas Escrituras ou apenas refletidos nas mudanças
de curso na história, deixaram patentes o valor
indiscutível da oração.
Jesus ensinou os discípulos a orar, e aqueles
que se tornaram apóstolos, plantadores de Igrejas,
desbravadores e mártires entenderam que a oração
abriria portas, confortaria corações, prepararia
caminhos e a terra fértil para o recebimento da
preciosa semente do Evangelho do Reino.
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É TEMPO DE ORAR

No evangelho de Jesus, segundo Mateus, no
Sermão do Monte, Cristo nos deixa um ensinamento
extraordinário e, pela nossa realidade, até curioso!
Vivemos dias difíceis onde o egoísmo e a busca
incessante pelos próprios interesses a qualquer
custo tem se evidenciado em todos os âmbitos. O
ser humano tem perdido o limite do “ter”. Não, não
há limites! O novo conceito é “ter” e só então “ser”.
Diante disso, os que procuram viver piedosamente
sofrem perseguições ferrenhas, e Jesus, em meio
a tudo e por tudo, nos orienta: “...orem por aqueles
que vos perseguem” (5.44).
Outra orientação e não menos importante foi
dada pelo apóstolo Paulo ao seu amigo e filho
na fé, Timóteo. Paulo apresenta como prioridade
a intercessão: “antes de tudo”. E diante do caos
social que a humanidade vive, esse imperativo é, no
mínimo essencial. “Antes de tudo, recomendo que
se façam súplicas, orações, intercessões e ação de
graças por todos os homens; pelos reis e por todos
os que exercem autoridade, para que tenhamos
uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e
dignidade”. (1 Tm 2.1,2). É o tempo, é agora! A Igreja
do Senhor precisa permanecer unida intercedendo
pelos governantes, e autoridades, não só locais, mas
também internacionais. A pandemia que vem nos
assolando, pode e deve servir como alerta para a
unidade da Igreja em uma vida plena de intercessão.
Não é tempo de acusações e cobranças; não é
tempo de questionamentos vãos; não é tempo de
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É TEMPO DE ORAR

posicionamento político exagerado. É tempo de
joelhos dobrados, coração quebrantado. É tempo
de arrependimento! É tempo da Igreja brasileira,
destemida e corajosa, levantar-se em oração, não
somente pelo Brasil, mas por toda Igreja espalhada
pela Terra e seus governantes.
Nossa missão em sua beleza e nobreza é a de levar
as Boas Novas do Evangelho a todos, anunciando
com intrepidez que o Salvador quer trocar dos
cansados e oprimidos, o “fardo” pesado por um
jugo leve, anunciando que há descanso e luz para
todos os povos. Mas, também, utilizar esta arma
poderosa de transformação chamada oração.
Paulo, ao término de sua orientação a Timóteo
quanto a oração, acrescenta: “Isso é bom e
agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja
que todos os homens sejam salvos e cheguem ao
conhecimento da verdade.” (1 Tm 2.3,4).
Como Igreja, sejamos agradáveis ao nosso Deus
em tudo e sempre.

PR. HUMBERTO SIQUEIRA
2ºVice-Presidente da CBN
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ESTAMOS
CONECTADOS
Siga nossas
redes e fique
por dentro de
todo conteúdo
batista nacional.
Toque para acessar
o conteúdo.

www.cbn.org.br
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