FESTA ESPIRITUAL AO SENHOR EM CASA NOVA BAHIA
No último dia 22 de março de 2008 foi realizada na cidade de Casa Nova, BA, a
inauguração do novo templo do Ministério Adventista Bereano do 7º Dia, localizado no
centro da cidade, Rua do Açúcar, nº. 9.
O templo tem capacidade para mais de duzentas pessoas, dispondo de sala para as
crianças, sala para Assistência Social, copa, cozinha e banheiros.
A obra foi idealizada e construída pela abnegação e sacrifícios da irmã Iracema da Silva
Carvalho.
A programação consistiu de Escola Sabática com o tema “Enche meu cálice Senhor”
sendo que a Lição estudada foi “A Bíblia na vida dos cristãos”, destacando a Bíblia e a
Bíblia só, a Igreja no deserto, a grande reforma, no período de Laodicéia, um
movimento de reforma separado, destacando:
“Cristo diz o seguinte daqueles que se ufanam de sua luz, mas não andam nela:
“Por isso Eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom, no dia do juízo, do
que para vós outros”. E tu, Cafarnaum [adventistas do sétimo dia que tiveram
grande luz], que te ergues até aos céus [com referência a privilégios], serás
abatida até aos infernos; porque, se em Sodoma tivessem sido feitos os
prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje." Review and
Herald, 1º de agosto de 1893”. EGW, Eventos Finais, p. 43. Grifo acrescentado.
Uma pergunta impressionante na parte de 5ª. Feira foi:
“Quando A MAIS ELEVADA INSTÂNCIA DA DENOMINAÇÃO SE DESVIA DO

SEU CAMINHO ORIGINAL, perseguindo e condenado aqueles que mantêm os
princípios que lhe serviam de colunas para a Igreja, que devemos saber?” Mateus
23:37-39.
É impressionate como a História se repete. Assim foi, assim será. No entanto, Deus
sempre teve e tem um povo remanescente, um restante que não se curva perante baal.
“E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos restantes da sua
descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e mantêm o testemunho de
Jesus”. Apoc. 12:17. Grifo acrescentado.
O último pensamento mais marcante da nossa lição bereana nesse sábado foi:
“Mas há um povo que levará a arca de Deus”. EGW, Testemunhos para Ministros, p.
411.
É desse povo que desejamos fazer parte. Maranata!
No culto divino, assim como na Escola sabática, houve muitos louvores, ao som do
teclado e de Saxofone. A pregação da Palavra teve como pregador o irmão Moisés
Lino Filho, o qual discorreu sobre a dedicação do templo ao Senhor e Deus Único e
a Seu Filho, Jesus Cristo.
Em seguida, após o culto divino, nos dirigimos para as dependências do templo
onde há infra-estrutura adequada para o almoço, o qual foi uma verdadeira bênção.
No início da tarde saímos em bom número de missionários voluntários para a
entrega de folhetos e convites para o culto da noite.
No final da tarde, após um serviço de cânticos, oração e instruções aos irmãos e
visitantes que vieram de várias comunidades próximas a Casa Nova nos dirigimos
em ônibus e outros veículos até as águas do Rio São Francisco no Lago de
Sobradinho naquela cidade onde tivemos linda cerimônia batismal na qual, cinco

preciosas almas, selaram sua fé com Cristo, sendo batizadas em Seu nome,
rogando-se ao Pai que derramasse sobre os batizandos jovens o precioso dom do
Espírito de Deus.
Ao apelo para aceitação do Único Deus verdadeiro, rompendo-se, de uma vez por
todas os laços com Roma e suas filhas espirituais, muitos levantaram a sua mão em
sinal de entrega, desejando se prepararem para um próximo batismo, que
desejamos seja ministrado pelo precioso servo do Senhor, Milton Figueiredo.
Na reunião da noite, ocasião em que o templo esteve lotado de pessoas atentas à
pregação da verdade, a irmã Iracema dirigiu a reunião, com cânticos inspiradores e
pregação da palavra de Deus pelo irmão Paulo Pinto.
A semente está sendo lançada, mas há muito trabalho a ser realizado. O desafio é
enorme, mas Cristo nos capacita a aceitá-lo e vencermos.
Para nossa reflexão final, meditemos em Efésios capítulo 4, no qual encontramos
revelações maravilhosas sobre os dons do espírito, concedidos por Cristo – nunca
por uma 3ª. Pessoa da trindade – e conselhos maravilhosos para a nossa vida
cristã.
1 “Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da
vocação com que fostes chamados, 2 com toda a humildade e mansidão, com
longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, 3 procurando
diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. 4 Há um só corpo e
um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa
vocação; 5 um só Senhor, uma só fé, um só batismo; 6 um só Deus e Pai de
todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. 7 Mas a cada um de nós foi
dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. 8 Por isso foi dito: Subindo ao
alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. 9 Ora, isto-ele subiu-que é,
senão que também desceu às partes mais baixas da terra? 10 Aquele que desceu é
também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para cumprir todas as
coisas. 11 E Ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como
evangelistas, e outros como pastores e mestres, 12 tendo em vista o
aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de
Cristo; 13 até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do
Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de
Cristo; 14 para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por
todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à
maquinação do erro; 15 antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo
naquele que é a cabeça, Cristo, 16 do qual o corpo inteiro bem ajustado, e ligado
pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o
seu crescimento para edificação de si mesmo em amor. 17 Portanto digo isto, e
testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na verdade
da sua mente, 18 entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela
ignorância que há neles, pela dureza do seu coração; 19 os quais, tendo-se tornado
insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de
impureza. 20 Mas vós não aprendestes assim a Cristo. 21 se é que o ouvistes, e
nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus, 22 a despojar-vos, quanto
ao procedimento anterior, do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências
do engano; 23 a vos renovar no espírito da vossa mente; 24 e a vos revestir do
novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. 25
Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois
somos membros uns dos outros. 26 Irai-vos, e não pequeis; não se ponha o sol
sobre a vossa ira; 27 nem deis lugar ao Diabo. 28 Aquele que furtava, não furte
mais; antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que
repartir com o que tem necessidade. 29 Não saia da vossa boca nenhuma palavra
torpe, mas ó a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre
graça aos que a ouvem. 30 E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual
fostes selados para o dia da redenção. 31 Toda a amargura, e cólera, e ira, e
gritaria, e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. 32 Antes

sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos
outros, como também Deus vos perdoou em Cristo”.
Paulo Augusto da Costa Pinto
Servo do Senhor
Ministério Adventista Bereano do 7º Dia
Região do São Francisco
http://br.geocities.com/pacostapinto
Ouça o Programa “A Voz e A Verdade” aos domingos, 14 h pela internet, no
endereço: http://www.radiojuazeiro.com.br

Fotos da festa espiritual ao Senhor.

Foto 1. Vista frontal do templo.

Foto 2. O Decálogo.

Foto 3. Sala do Departamento Infantil.

Foto 4. Escola sabática, dirigida por Rosi Pinto e pela irmã Eudóxia.

Foto 5. Louvor ao Único Deus e a Seu Filho pelos irmãos Jorge e Augusto (ao teclado).

Foto 6. Momento durante o início da Escola Sabática.

Foto 7. Ainda durante a Escola sabática; apresentação sobre “Enche meu cálice,
Senhor.”

Foto 7. Ainda durante a Escola sabática; apresentação sobre “Enche meu cálice,
Senhor.”

Foto 7. Ainda durante a Escola sabática; apresentação sobre “Enche meu cálice,
Senhor.”

Foto 7. Ainda durante a Escola sabática; apresentação sobre “Enche meu cálice,
Senhor.”

Foto 8. Ainda durante a Escola sabática;

Foto 9. Ainda durante a Escola sabática;

Foto 10. Utilitário adquirido pela irmã Iracema – construtora do templo – para a ação
missinária, transportando pessoas de várias comunidades para ouvirem a Palavra de
Deus.

Foto 11. Momento agradável do almoço em comunidade.

Foto 12. Momento do almoço em comunidade, preparado gentilmente pela preciosa
irmã Iracema, ao centro.

Foto 13. Os homens (Francisco, Jorge e Paulo Pinto) ajudaram na lavagem e
enxugamento dos pratos.

Foto 14. Batismo em nome de Jesus (não mais conforme Roma, em nome da trindade) , como
os discípulos de Cristo faziam e como a IASD nos dias anteriores à apostasia fazia, conforme o
livro “Adventistas ou Católicos”, da Renovação Carismática, p. 58.

Foto 15. batismo de uma juvenil que no alvorecer da sua vida escolheu servir ao Deus
único e aos Seu Filho.

Foto 16. Entardecer inesquecível nas águas do Rio São Francisco, em trecho em Casa
Nova, parte do Lago de Sobradinho, maior lago artificial do mundo.

Foto 17. Grupo de Adventistas bereanos do 7º. Dia e interessados que compareceram ao
batismo do dia 22 de março de 2008 em Casa Nova.

Foto 18. Batizados Casa Nova, BA, ao lado dos irmãos Paulo Pinto e esposa, Rosi.

Foto 19. Momento de pregação do evangelho na noite de 22.03.08.

Foto 20. Vista parcial do público presente à reunião da noite.

Foto 21. Mais uma vista parcial do público presente à reunião da noite.

