
 

CONFERÊNCIA DA FAMÍLIA – Sexta-feira, 21, 
pelas 20H00 – “Vivendo bem no Casamento 
Apesar das Diferenças; Sábado, 22, o dia to-
do: “Ministério com Casais”; Sábado, 22, pe-
las 20:00, “Os 10 Mandamentos para os Pais” 
Domingo, 23, pelas 15H30, “Ministério Pasto-
ral e Vida Familiar” (Conferência para os pas-
tores e suas esposas); Domingo, pelas 18H30, 
“O que o Futebol ensina às Famílias”.  

CALVÃO – Cultos de Estudo Bíblico, Evange-
lismo e Oração na nossa Congregação em 
Calvão de Vagos, Terça-feira, pelas 19H30. 

ENCONTRO DOS AMIGOS DE SIÃO – Últi-

mo sábado do mês de Setembro, dia 29. 

ANIVERSÁRIO IGREJA BATISTA EM COIMBRA 

7 Outubro, 11H00, Pregador Missionário 

Roberto Kedoshim 

14 Outubro, 11H00, Pregador Pr. Romildo 

21 Outubro, 11H00, Pregador Pr. Heitor 

Gomes 

28 Outubro, 11H00, Pregador Pr. Marcos 

Amazonas.                                                         

Neste domingo haverá culto de Ceia do 

Senhor e almoço comunitário com toda a 

Igreja reunida, Coimbra e Cantanhede. 

DIA DOS VIVOS – Dia 01/11, pelas 21H00, 
haverá uma palestra subordinada ao tema: 
“Como lidar com as perdas”. Será oradora a 
irmã Bertina Coias, Psicóloga consagrada e 
usada por Deus em várias localidades. Orem 
por este evento para que Deus atraia a si 
muitas almas famintas do evangelho de Jesus 
Cristo. O local está a ser definido. Auditório 
do Museu da Pedra ou Biblioteca Municipal. 

Aniversariantes do mês                 
 

2 – Soraia 
3 – Débora Larsen 

9 – Lucília 
13 – Helena Paula/Toni 

15 – Eunice Silva 
27 – João Paulo 
21 – Gesevaldo 

21 – Kawã 
22 – Josiane 

27  – Meiriely/Alvimar 
29 – Santiago Pinto 

29 – Filipe 
30 – Ivo Bica 

1 Outubro – Alice Gomes Simões 

 
 

Igreja Baptista em Cantanhede           
Rua Marquês de Marialva, n° 35 – 3060-184                                                                                                 
Pr. Heitor Gomes: 239 948 129 / 917 187 551  

Escola Bíblica Dominical                                  
Domingos às 10h30                                           

Cultos                                  
Domingos às 11h30                                          

Terças 19H30 (Calvão de Vagos)                             
Quartas 20h00  

Igreja Baptista On Line           
baptistasdecantanhede.wordpress.com 

facebook.com/igreja.decantanhede 
baptistasonline@live.com 

 

 

 

 

 

 

 
Infelizmente é bastante comum ouvirmos 

crentes reclamando da atenção que recebem 

de suas lideranças com frases do tipo “aquele 

pastor nunca foi pastor para mim nem para 

minha família”. Cabe aqui uma pergunta, 

com amor e carinho: E você foi algum dia 

“ovelha para os seus pastores”? 

 Na Bíblia, encontramos referências a ove-

lhas, carneiros e cordeiros, animais que são 

conhecidos pela docilidade e dependência do 

pastor. Estes animais são símbolos de mansi-

dão, sujeição, submissão. Aliás, o próprio Fi-

lho de Deus foi-nos apresentado como Cor-

deiro. Encontramos também nas Sagradas Es-

crituras a menção de cabritos ou bodes, ani-

mais de comportamentos opostos, traiçoei-

ros, intempestivos, impertinentes. Alimen-

tando-se de coisas imundas, normalmente 

são dados à desobediência. E em  Ez 34.17  o 

 

 

 

 

 

 

SENHOR anuncia que um dia fará separação 

das ovelhas e dos bodes, ou seja, dos bons e 

dos maus. Em Mateus 25.32,33 também ve-

mos a mesma situação. 

Na Igreja de Cristo encontramos os dois tipos 

de “animais”, desfrutando do mesmo ambi-

ente, da mesma alimentação, disputando o 

mesmo espaço. Contudo, um tem um cora-

ção submisso e outro uma natureza rebelde. 

É difícil compreender o que leva uma pessoa 

que deveria ser ovelha a ter um comporta-

mento de bode. Talvez o relativismo predo-

minante nos dias de hoje ou a luta pelo 

direito de igualdade contribuam para essa 

descaracterização do rebanho do SENHOR. 

Talvez estejamos a assistir o surgimento de 

algum tipo de mutação transgênica, de um 

novo rebanho, uma nova espécie. Mesclados 

com genes de bode e ovelha, assistimos bo-

quiabertos ao surgimento daquilo que al-

guém apropriadamente resolveu chamar de 

“bodelha”. 

Os pastores estão assustados, pois quando se 

aproximam de algumas pessoas procurando 

cumprir o dever cristão de ensinar, exortar, 

discipular ou – tragédia das tragédias – disci-

plinar, acabam por se deparar com intranspo-

níveis barreiras humanas de comportamento 

arredio e defensivo que nada tem de ovelha.  

boletim baptista 
de cantanhede 
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Não há “bodelhas” no plano de Deus 



continuação da capa... 

E o mais grave é que este estranho fenômeno 

tem gerado outro mais estranho ainda: O sur-

gimento de “igrejas” e “ministérios” voltados 

a atender aos interesses deste “novo reba-

nho”. Mesmo que isso se choque com o de-

ver de fazer a vontade de SENHOR. 

As pessoas parecem não mais se importar – 

nem acreditar – em conversões genuínas, no 

mover de Deus, na necessidade de serem 

novas criaturas. Parece estranho que se lhes 

aconselhem a serem ovelhas, que se lhes pe-

çam para ouvirem ao pastor da Igreja e, 

acima de tudo, que ousemos lhes pedir para 

ouvir as antiquíssimas palavras do Supremo 

Pastor. Existe até propostas de releituras re-

lativistas daquilo que é sagrado e daquilo que 

não é. 

A despeito de toda esta tendência modernis-

ta, se verdadeiramente quisermos servir ao 

nosso Deus com zelo, seriedade e respeito, 

temos de nos voltar para as Sagradas 

Escrituras em sua inteireza. Temos que a-

prender mais e mais aquilo que verdadeira-

mente é agradável a Deus. Caso contrário o 

nosso culto não passará de culto de tolos. 

Deus promove transformação de vidas, fa-

zendo-nos novas criaturas, para o louvor de 

Sua glória e não para a nossa vontade carnal. 

Ele não promove mutações transgênicas, Ele 

muda todo o nosso ser. E não há meio-termo, 

você é ovelha ou bode, pois “bodelha” é uma 

aberração da natureza. 

Leia a seguir um texto que foi escrito há mais 

de 150 anos e que, a despeito da idade, é 

mais atual que nunca! 

ALIMENTANDO OVELHAS 
OU DIVERTINDO BODES? 

Texto escrito por Charles Haddon Spurgeon 

(1834-1892), Pastor da Igreja Baptista 

Tabernáculo Metropolitano, de Londres. 

Existe um mal entre os que professam per-

tencer aos arraiais de Cristo, um mal tão 

grosseiro em sua imprudência, que a maioria 

dos que possuem pouca visão espiritual difi-

cilmente deixará de perceber. Durante as 

últimas décadas, esse mal tem se desenvolvi-

do em proporções anormais. Tem agido co-

mo o fermento, até que toda a massa fique 

levedada. O diabo raramente criou algo mais 

perspicaz do que sugerir à igreja que sua mis-

são consiste em prover entretenimento para 

as pessoas, tendo em vista ganhá-las para 

Cristo. A igreja abandonou a pregação ousa-

da, como a dos puritanos; em seguida, ela 

gradualmente amenizou seu testemunho; de-

pois, passou a aceitar e justificar as frivolida-

des que estavam em voga no mundo, e no 

passo seguinte, começou a tolerá-las em suas 

fronteiras; agora, a igreja as adotou sob o 

pretexto de ganhar as multidões. 

Minha primeira contenção é esta: as Escritu-

ras não afirmam, em nenhuma de suas pas-

sagens, que prover entretenimento para as 

pessoas é uma função da igreja. Se esta é 

uma obra cristã, por que o Senhor Jesus não 

falou sobre ela? Ide por todo o mundo e pre-

gai o evangelho a toda criatura. (Mc 16.15) 

Isso é bastante claro. Se Ele tivesse acrescen-

tado: E oferecei entretenimento para aqueles 

que não gostam do evangelho, assim teria 

acontecido. No entanto, tais palavras não se 

encontram na Bíblia. Sequer ocorreram à 

mente do Senhor Jesus. E mais: Ele mesmo 

concedeu uns para apóstolos, outros para 

profetas, outros para evangelistas e outros 

para pastores e mestres. (Ef 4.11). Onde apa-

recem nesse versículo os que providencia-

riam entretenimento? O Espírito Santo silen-

ciou a respeito deles. Os profetas foram per-

seguidos porque divertiam as pessoas ou por-

que recusavam-se a fazê-lo? Os concertos de 

música não têm um rol de mártires. 

Novamente, prover entretenimento está em 

direto antagonismo ao ensino e à vida de 

Cristo e de seus apóstolos. Qual era a atitude 

da igreja em relação ao mundo? Vós sois o 

sal, não o docinho, algo que o mundo despre-

zará. Pungente e curta foi a afirmação de 

nosso Senhor: Deixa aos mortos o sepultar os 

seus próprios mortos (Lc 9.60). Ele estava fa-

lando com terrível seriedade! 

Se Cristo houvesse introduzido mais elemen-

tos brilhantes e agradáveis em seu ministério, 

teria sido mais popular em seus resultados, 

porque seus ensinos eram perscrutadores. 

Não O vejo dizendo: Pedro, vá atrás do povo 

e diga-lhe que teremos um culto diferente 

amanhã, algo atraente e breve, com pouca 

pregação. Teremos uma noite agradável para 

as pessoas. Diga-lhes que com certeza reali-

zaremos esse tipo de culto. Vá logo, Pedro, 

temos de ganhar as pessoas de alguma ma-

neira! Jesus teve compaixão dos pecadores, 

lamentou e chorou por eles, mas nunca pro-

curou diverti-los. Em vão, pesquisaremos as 

cartas do Novo Testamento a fim de encon-

trar qualquer indício de um evangelho de en-

tretenimento. A mensagem das cartas é: Reti-

rai-vos, separai-vos e purificai-vos! Qualquer 

coisa que tinha a aparência de brincadeira 

evidentemente foi deixado fora das cartas. 

Os apóstolos tinham confiança irrestrita no 

evangelho e não utilizavam outros instru-

mentos. Depois que Pedro e João foram en-

carcerados por pregarem o evangelho, a 

igreja se reuniu para orar, mas não suplica-

ram: Senhor, concede aos teus servos que, 

por meio do prudente e discriminado uso da 

recreação legítima, mostremos a essas pes-

soas quão felizes nós somos. Eles não para-

ram de pregar a Cristo, por isso não tinham 

tempo para arranjar entretenimento para 

seus ouvintes. Espalhados por causa da per-

seguição, foram a muitos lugares pregando o 

evangelho. Eles transtornaram o mundo. Essa 

é a única diferença! Senhor, limpe a igreja de 

todo o lixo e baboseira que o diabo impôs so-

bre ela e traga-nos de volta aos métodos dos 

apóstolos. 

Por último, a missão de prover entretenimen-

to falha em conseguir os resultados deseja-

dos. Causa danos entre os novos convertidos. 

Permitam que falem os negligentes e zomba-

dores, que foram alcançados por um evange-

lho parcial; que falem os cansados e oprimi-

dos que buscaram paz através de um concer-

to musical. Levante-se e fale o alcoólatra para 

quem o entretenimento na forma de drama 

foi um elo no processo de sua conversão! A 

resposta é óbvia: a missão de prover entrete-

nimento não produz convertidos verdadeiros. 

A necessidade atual para o ministro do evan-

gelho é uma instrução bíblica fiel, bem como 

ardente espiritualidade; uma resulta da ou-

tra, assim como o fruto procede da raiz. A ne-

cessidade de nossa época é a doutrina bíbli-

ca, entendida e experimentada de tal modo, 

que produz devoção verdadeira no íntimo 

dos convertidos. 


