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8ª. EDIÇÃO
NÃO ME ENVERGONHO DO EVANGELHO
Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de
Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do
judeu e também do grego. Rm 1:16
Todas as vezes que leio esse texto de Romanos,
especialmente o versículo 16, fico com a sensação de que
Paulo está falando algo extremamente óbvio quando diz que
não tinha vergonha do Evangelho: “não me envergonho do
Evangelho”. Mas ao analisar o contexto da época e o mundo
religioso de seu tempo dá para entender que essa confissão de
fé por mais simples que pareça não tinha nada de óbvio.
Os religiosos e os intelectuais de seu tempo não
podiam aceitar o Evangelho de bom grado, pois era um
escândalo para os judeus pensar num salvador fraco que
morreu numa cruz. Para os intelectuais e filósofos gregos não
fazia sentido depositar toda sua esperança presente e futura
nas mãos de um suposto filho de Deus que morreu nas mãos
de meros humanos, não fazia sentido lógico e tampouco
religioso diante do panteão dos deuses gregos.
Qual era a crise? Aceitar como boas novas da parte
de Deus, pois essas são as boas novas de Deus para o ser
humano, um homem aparentemente fraco e desprezado como
salvador. O Filho de Deus que é vencido e morto pelo poder do
Império Romano.
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Paulo

não

era

louco,

e

tampouco

dado

a

obviedades, havia racionalidade na sua fé e explicação
plausível: “a loucura de Deus é mais sábia do que toda a
sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que
toda fortaleza humana.” E daí, se Deus escolheu nos salvar
pela fraqueza, ao invés da força? E se ele resolveu nos salvar
por meio da loucura, ao invés da sabedoria? A salvação tanto
de judeu, quanto de grego, procede do Senhor! E ele escolheu
nos salvar por meio da fé em seu Filho Jesus.
Jesus é o Evangelho de Deus, loucura para alguns,
fraqueza para outros, mas para os salvos, ele é o poder de
Deus. Por isso, faz todo sentido a expressão: “não me
envergonho do Evangelho.”

Pr. Jesus Aparecido
Presidente da CBN
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Clique aqui para assistir ao culto

COMUNICADO
INSTITUCIONAL

NOTÍCIAS DA
DIRETORIA
Definida a data do
próximo Conplex.
A
reunião
do
Conselho
Nacional de Planejamento e
Execução
será
realizado
presencialmente nos dias 05
– 07 de Abril de 2022, em
Brasília-DF.
A XXXI AGO da
CBN ocorrerá nos dias 26 - 29
de Julho de 2022, na Igreja
Batista Central de AnápolisGO. A AGO da CBN será
realizada juntamente com a
AGO e celebrações do
cinquentenário da Ormiban.
As inscrições já
estão abertas, clique na logo
da CBN na próxima página
para efetuar a sua. O valor é
de R$ 80,00 (oitenta reais) por
pessoa. Vagas limitadas.
Fique de olho em nossas
redes sociais, em breve
divulgaremos
mais
informações
acerca
de
hospedagens, traslados e
turismo.
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PLANO
COOPERATIVO
É a ferramenta de
custeio
do
programa
convencional aprovado pela
Assembleia.
Tem
como
objetivo a expansão do
Reino de Deus e da obra
Batista Nacional.
Somos cerca de
1.800 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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Clique aqui e faça sua inscrição

CBN MINISTÉRIOS
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Você gostaria de receber apoio da CBN
para capacitação dos diáconos e
diaconisas de sua igreja?
A CBN Ministérios (Sedelim) tem a missão de
capacitar

líderes

ferramentas

servos

necessárias

do

corpo

para

de

Cristo

fortalecer

as

com

as

igrejas,

departamentos e instituições da CBN.
Por favor, responda a pesquisa no link abaixo e nos
ajude a formatar um curso para os diáconos batistas
nacionais.

Pr. Elcimar Fernandes
Coordenador da CBN Ministérios

Clique aqui para responder a pesquisa
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CBN MISSÃO
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IGREJA FIEL E DISCIPULADORA
A vida ministerial, especialmente a pastoral, sempre
nos impõe algumas perguntas sobre a Igreja, o ministério e
também nossa atuação ministerial. Qual é o papel da Igreja na
missão de Deus? Qual o propósito de Deus para a Igreja
Local? E quanto à nossa atuação ministerial: Como deve ser a
minha atuação pastoral para que a Igreja Local seja relevante
para seu tempo, para a sociedade na qual está inserida, e
principalmente para atingir os objetivos do Reino de Deus?
Os últimos anos foram profícuos em respostas a essas
perguntas no horizonte evangélico brasileiro a partir da
chegada em solo nacional do “movimento de crescimento da
Igreja”. A base desse movimento, filosoficamente falando, é o
pragmatismo

norte-americano,

a

aplicação

de

métodos

organizacionais empresariais à Igreja para que ela cresça.
Desde o “Fordismo”, até métodos mais recentes de
organização da produção, ficou claro que a boa alocação de
recursos

humanos

produz

resultados

satisfatórios,

obviamente que do ponto de vista pragmático. E a adoção pela
Igreja de tais métodos produziu resultados espantosos em
termos de novas adesões. Mas novas perguntas são colocadas
em pauta: O crescimento foi por adesão ou conversão? Ele se
deu por força do Espírito Santo ou do planejamento humano e
aplicação do método? O temor de que o rigor do método possa
se sobrepor à ação do Espírito de Deus estará sempre
presente nas boas consciências.

10

8ª. EDIÇÃO
Enquanto Convenção Batista Nacional, vivemos todas as
tensões dessas indagações, em nível institucional e das
Igrejas Locais, não temos como fugir dessa realidade. Esse
tempo presente trouxe com o movimento de crescimento da
Igreja uma série de métodos: Grupos familiares, Igreja com
propósitos, Igreja em Células (G5, G12, M12), MDA e muitos
outros. Cada um apresentando possibilidades de rompimento
com os velhos paradigmas e o estabelecimento de novos. Não
entraremos em juízo de valor, apenas na descrição histórica
dessa realidade.
Além de todos esses desafios impostos pelo tempo
presente, fomos apresentados há dois anos às dificuldades e
novas demandas trazidas pela pandemia. Algumas Igrejas
sofreram bastante com os entraves provocados por essa crise
pandêmica. Percebemos que as Igrejas que menos sofreram
foram aquelas que haviam desenvolvido vínculos relacionais
fortes entre os seus membros. Vínculos espirituais de amizade
e amor cristão. Vínculos interpessoais foram fundamentais
para que as Igrejas e irmãos sofressem menos durante esse
tempo histórico extremamente doloroso.
Pensando em todas essas coisas, compartilhando-as
com a nossa Diretoria, acionando a nossa Secretaria de
Missão (CBN Missão - Senam), e ouvindo líderes experientes,
chegamos ao que estamos denominando de “Igreja Fiel e
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Discipuladora-IFD”. A Igreja possui vocação missionária, ela é
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uma agência do Reino de Deus, e como tal, deve encontrar
caminhos para desempenhar seu papel e missão no mundo.
Entendemos que nesse mundo pós-moderno, uma forma saudável
da Igreja desempenhar seu papel missional seria fazendo um
retorno ao mandamento de Jesus em Mateus 28:18-20, fazer
discípulos através de relacionamentos intencionais.
Na “Igreja Fiel e Discipuladora” apresentamos o discipulado,
não apenas como um método de crescimento da Igreja, ou lição
para o batizado, mas como uma proposta de vida cristã: “Sede
meus imitadores”, “Ide e Fazei Discípulos”, disse o Senhor Jesus.
A nossa esperança é que nossos pastores, Igrejas e o povo
Batista Nacional encontrem na “Igreja Fiel e Discipuladora” um
caminho para os desafios que o mundo contemporâneo impõe
sobre a Igreja do Senhor Jesus Cristo.
A Convenção Batista Nacional continua lutando para manter
os princípios Batistas, o compromisso com a Missão de Deus,
Fidelidade ao Senhor Jesus e sua Palavra, e sempre respeitando a
Autonomia de cada Igreja Local.
A CBN Missão - Senam está trabalhando arduamente na
produção de material de apoio, encontros semanais com pastores
e Igrejas, a fim de que nossas CBE’s, pastores e Igrejas Locais
tenham acesso e possam brevemente utilizar da IFD (Igreja Fiel e
Discipuladora) para suas realidades regionais e locais.

Clique aqui e conheça o site da IFD

Pr. Jesus Aparecido
Presidente da CBN
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CBN JOVEMJAMI

LERBAN

CBN
CBNMULHER
MULHER

OUTUBRO
ROSA,
PREVENÇÃO
É VIDA!
19 de outubro
DIA INTERNACIONAL DE
COMBATE AO CÂNCER DE MAMA.

Siga a CBN Mulher no Instagram

CBN JOVEM

SIGA A
JUBAN

CBN BATE-PAPO

“Sempre amei a CBN!”
Pr. Osvaldo Coutinho, 40 anos de
jornada ministerial

“Sou Osvaldo de Araújo Coutinho, pastor da
IBN Cristo Rei, em Várzea Grande – MT. Em
2021 completei 40 anos de ordenação ao
ministério e no próximo ano completo 40 anos
de pastorado da igreja local. Pastor de uma
igreja só. Nunca fui pastor de outra igreja. E
estou aqui pela graça de Deus.”

“Em todo esse tempo eu nunca corri atrás de
nenhuma novidade. Eu sou o que era há 40
anos. Somente pregando o Evangelho, orando
e batizando. O crescimento da igreja se deu
naturalmente. Igreja saudável cresce com
naturalidade. Nunca tivemos problema de
crescimento. É tudo pela graça de Deus, pois
dependemos totalmente d’Ele.
LEIA NA ÍNTEGRA EM
NOSSO SITE

CBN JOVEM

CBN | MT

Clique aqui para
acessar o material da
Campanha

CONECTE-SE

secretaria@cbn.org.br
www.cbn.org.br
+ 55 61 9 8163-0888
@cbn.oficial
@cbnbatistanacional
youtube.com/cbnnac

