Continuação
é igual a ‘borralho’, “então, o que faz reviver as brasas
– fole”; “abano as brasas de, torno a acender”.
A Chave Linguística de Rienecker e Rogers assim
comenta: “A declaração de Paulo não contém,
necessariamente, uma censura visto que o fogo, no
mundo antigo, nunca se mantinha constante, mas era
mantido vivo mediante brasas que eram colocadas em
chamas, sempre que a situação assim o exigisse”.
A propósito, em Levítico 6:13, lemos: O fogo arderá
continuamente sobre o altar; não se apagará. De fato,
temos de vigiar para que não venhamos a cair numa
estagnação espiritual e, pouco a pouco, as brasas vivas,
em chamas ao nosso ser, apaguem-se uma a uma e
caiamos numa acomodação ou numa mera rotina
religiosa, numa estranha e crônica “má vontade
espiritual”, sem a chama ardente do verdadeiro fogo
celestial queimando ou ardendo em nosso ser.
Na provisão de Atos 1:8, há a promessa já liberada:
“recebereis poder”. O texto fala de PODER “δύναμις” (DÍNAMIS), poder inerente, poder
miraculoso, capacidade, força. Mas o campo da sua
manutenção é: a) comunhão constante com Deus; b)
oração, louvor, adoração; c) leitura da Bíblia no estilo
de exultação do Salmista: “Oh, quanto amo a tua Lei, é
a minha meditação todo o dia”, Salmo 119:97; d)
“permanência no seu local definido de adoração, não o
deixando como é costume de alguns” – Hebreus 10:25.
CONGRESSOS DE AVIVAMENTO - Hoje, o que
nem sempre acontecia com intensidade no passado, há
muitos e bons “Encontros de Avivamentos” no Brasil e
no exterior, com pregadores selecionados, com a visão
de corpo, comprometidos com a Bíblia e com o Deus
da Bíblia. Há o mover de Deus nesses encontros para
novamente se atiçar o Fogo do Céu. Prima-se pelo
equilíbrio bíblico e maturidade espiritual em todas as
áreas possíveis.
Não se pode viver isolado, hermeticamente fechado,
em “um mundinho religioso”, acomodado, mecânico e
rotineiro e, até, dizendo: “tá bom assim”! A
recomendação de Paulo é, mais do que nunca, válida,
hoje, para todos nós e, em outras palavras, pode-se
dizer: “Reativemos a chama do combustível do Espírito
Santo que há em nós”!
“Mantenhamo-nos, pois, pela fé, no sobrenatural de
Deus, na virtude e no poder da Sua ressurreição, na

expressão plena do esplendor do Seu Reino aqui na
terra até que venha o Arrebatamento da Sua Igreja.”
(*) O Autor é Profº de Hebraico e Grego na FABC,
membro da Academia de Letras da Grande São Paulo
e Doutorando em Teologia na Florida Christian
University. Presidente da Igreja Batista Shalom-ABC
e do Ministério Internacional Shalom. E-mail:
alsacramento@uol.com.br

PROGRAMAÇÃO DO DIA 19/09/2013
IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA
ABERTURA – Pr. Daniel
LOUVOR – IGREJA ADVENTISTA
MOMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
Pr. Paulo Vitor
AVISOS – Pr. Arlindo Rodrigues
ESCOLA ADVENTISTA - DIVULGAÇÃO
MINISTRAÇÃO DA PALAVRA
Pr. Mario Pereira da Silva
ENCERRAMENTO – Pr. José Roberto
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PRÓXIMOS CAFÉS DO CONPAS 2013
IGREJA METODISTA DO BRASIL – 24/10/2013
IGREJA BATISTA SHALOM –21/11/2013
IG. BATISTA BARCELONA – 07/12/2013 (SÁBADO)
Ações disponíveis:
1. Programa de Formação de Líderes de Casais e
Famílias
2. Programa Salto Vencedor para Adolescentes e Pais
3. Curso Parceria Conjugal para Casais e Noivos.
Informações pelo site: parceirodafamilia.com.br

INFORMATIVO
19 de Setembro de 2013

9º CAFÉ DE
CONFRATERNIZAÇÃO

Parceria Finanças para a Vida

LOCAL : Igreja Adventista do 7º Dia

O CONPAS estabeleceu uma parceria
com o Ministério Finanças para a Vida, cuja

Amados pastores e líderes,
sejam bem vindos!

missão é ensinar os princípios bíblicos para
administrar o dinheiro.
Você pastor, associado ao CONPAS,

EU PRECISO, NÓS PRECISAMOS!

poderá fazer gratuitamente o curso de finanças

Bp. Agnaldo L. Sacramento

on line. Basta informar seu nome e e-mail para o
envio de login e senha do curso.
Solicite

também

uma

palestra

ou

seminário para sua igreja. Invista nas finanças
dos seus liderados.
Contato: Pr. Paulo de Tarso – 011 4227 5959
paulodetarso@financasparaavida.com.br

CAPELANIA HOSPITALAR
ATENÇÃO: Participe da inauguração da
Capela Ecumênica do Hospital Maria Braido
no dia 21 de setembro às 10h.

JANTAR DO CONPAS
CELEBRAÇÃO DO 36º ANO DO CONPAS
DIA 25/11 – Segunda feira – 20:00h
Local: Igreja Batista Shalom
Convite: R$ 50,00 casal ou R$ 30,00 individual

VISITE NOSSO SITE
www.conpasscs.com.br

O desafio inicial sobre o tema “Eu preciso, nós
precisamos” está na declaração do Apóstolo Paulo, em
2ª Timóteo 1:6, quando diz: “Por este motivo, te
lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti
pela imposição das minhas mãos”. A recomendação é
clara e objetiva: “despertar o dom de Deus”, sendo o
original grego: ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ
(anazopirein tó karisma tu Théu).
Tem-se, nessa declaração, ou em todo esse versículo,
um verbo único, exclusivo, especial e incomum em
todo o Novo Testamento. Trata-se do verbo
“ἀναζωπυρέω” (anazopiréo) com o sentido de avivar o
fogo, atiçar o fogo, reanimar o fogo, acender
novamente o fogo, agitar, estimular, inflamar, reavivar,
AVIVAR. (Obs.: o verbo despertar, levantar, acordar é
“ἐγειρω” (egheiro) – Ex.: Efésios 5:14).
O exegeta Horst Balz assim traduz a frase grega
acima: “avivar constantemente el fuego del don de
Dios” – ‘avivar constantemente o fogo do dom de
Deus’. No espírito da expressão, certamente, está em
foco o vocábulo conhecidíssimo por nós em português:
AVIVAMENTO! (Deve-se lembrar de que na
composição da palavra “ἀναζωπυρέω” (anazopiréo),
temos: ζἀω (zao) = vivo, audaz, ardoroso/desejar viver,
+ πῦρ (pir) = fogo; πυρἀ (pira) = fogo, “pira”,
fogueira (Atos 28:2).
W.C. Taylor diz que o verbo “ἀναζωπυρέω”
(anazopiréo) vem da palavra “ζώπυρον” (zopiron), que
Continua...

