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Prefácio
Estamos vivendo um novo tempo... muita tecnologia, comunicação sem fronteiras,
instabilidades climáticas... só uma coisa não mudou: a preocupação com o ser
humano, o contato com pessoas e a necessidade do compartilhar idéias e dividir
recursos, cada vez mais escassos. Eu me sinto meio responsável por algumas
coisas que poderia fazer e não faço, em que poderia interferir e não tenho atuado
com tanta intensidade. No entanto, cá estou, com a grande incumbência de
parafrasear uma das maiores conquistas (e eu sei que é...) desse jovem escritor,
preocupado com o fato de que eu, e talvez você, leitor, não temos dedicado tanto
tempo assim em prol de um assunto importantíssimo como o de que trata esse
livro. Acredito que tudo ficaria mais difícil se eu não conhecesse tão bem o Paulo
como conheço, e principalmente o fato de tê-lo acompanhado durante certas fases
de sua vida, de onde surgiram essas inquietações sobre como neste país a
questão social das pessoas é tão menosprezada. O Paulo é um inconformado;
contudo, nunca calado... É um sonhador, e vislumbra sempre o que no presente
pode ser feito para conquistar um futuro melhor... Enfim, são pessoas assim que
não deixam as coisas simplesmente acontecerem, fazem com que elas aconteçam.
Recomendar somente este livro seria pouco, pela grandeza das verdades contidas
em cada página, cada capítulo e no contexto geral... Ler tão somente, traria certo
alento; agora, tentar praticar algumas das dicas e dos ensinamentos propostos...
ah!! aí sim, creio que o autor sentiria o afago do seu desejo cumprido. Sinto-me
privilegiado, e, por algumas, vezes já disse pra mim mesmo que morreria feliz por
presenciar tantos projetos e objetivos conquistados. Porém, hoje me sinto
orgulhoso por ver quem chamo de mais que irmão, mais que amigo, um
partilhador dos meus mais profundos sonhos, realizando uma parte de sua tarefa
tão árdua, a de ser uma pessoa ATUAL, num BRASIL que sempre se esquece do
SOCIAL. Obrigado e parabéns, "Alemão". Mais uma vez você impressionou e
emocionou a todos pela coragem, pelo desprendimento e pela intrepidez... Deus
te abençoe, e até o próximo livro!

Daniel
Irmão e Cúmplice
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Introdução
Este material tem como objetivo mostrar a importância da obra social
na visão da Bíblia, bem como a responsabilidade que nós, como
homens e mulheres, temos.
Trabalhei neste livro durante 4 anos, e muitas coisas aconteceram
desde então. Passamos por algumas igrejas, muitas pessoas (amigos)
nos deixaram, sofremos, ficamos tristes, mas Deus, com seu amor,
tem nos dado força, para desenvolver o chamado de fazer obras
sociais.
Nós somos a Associação Beneficente Livre Louvor, que em 1998 fez
10 anos de existência. Foram 10 anos de aprendizado. Saímos de
uma igreja tradicional, passamos por igrejas extremamente avivadas,
conhecemos pastores sérios e outros nem tanto, vimos muitos velhos,
jovens, adolescentes e muitas crianças aceitarem a Jesus como
Salvador de suas vidas.
Dirigimos espaços de louvor e pregação da Palavra, vimos pessoas
serem curadas, vimos pessoas em cadeira de rodas andar, muitas
pessoas foram libertas de demônios e espíritos malignos. Criamos, por
um período, um grupo de teatro e dança, com o qual alcançamos
muitas pessoas, principalmente jovens e adolescentes. Distribuímos
cestas básicas para pessoas carentes (homens, mulheres e crianças),
além de 1.500 tickets de leite por mês, para diversas famílias da
região das Zonas Norte e oeste de São Paulo.
Enviamos muitos jovens e adolescentes para casas de recuperação
de viciados, sendo que vários deles hoje estão em suas casas e
igrejas fazendo história.
Fizemos várias parcerias com diversas igrejas e entidades evangélicas,
bem como muitas outras não-evangélicas, com o objetivo de ajudar
creches, orfanatos e casas de recuperação, sendo nossa ajuda
basicamente nas áreas administrativa e financeira. Muitas dessas
entidades estão desenvolvendo seus projetos até hoje.
Dentro da Associação Beneficente Livre Louvor, existe nosso carrochefe, que é a Banda Livre Louvor, um grupo de jovens (homens e
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mulheres) comprometidos com Deus. A banda é, sem dúvida alguma,
o principal alicerce da nossa Associação, pois com ela conseguimos
os recursos para nossa sobrevivência. Nestes 10 anos, a Banda Livre
Louvor lançou um CD, uma fita de louvor e uma fita gravada ao vivo
no Copan. A mesma tem viajado por esse país afora levando a
mensagem cantada de Jesus como Libertador e Aquele que cura as
enfermidades.
Acreditamos que o chamado da Banda está em Lucas 9: 1-6,
principalmente no verso 6, que diz: “Saindo eles, percorreram todas as
aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte”. Com
esse lema, saímos cantando desde 1988 e até hoje estamos pregando
o evangelho e fazendo curas por toda parte.
Nestas andanças, vimos e ouvimos muitas coisas, passamos por
momentos difíceis, mas até agora Deus tem sido fiel.
Hoje, trabalhamos como associação beneficente nas áreas cultural e
social, somos um grupo que reúne cerca de 31 pessoas, todas elas
comprometidas com alguma área da entidade, e prestamos serviços
para várias igrejas nas áreas social e de louvor.
Agora, com esse trabalho escrito, estaremos passando um pouco da
visão que Deus nos deu, tendo como expectativa despertar em você o
desejo de desenvolver um projeto, seja em sua igreja, trabalho, escola,
casa ou mesmo em sua própria vida.
Deus tem chamado um povo para ser implantador de seu Reino
aqui na Terra. Para que isso aconteça, é necessário haver uma
atuação na sociedade através das obras sociais. Por isso, sintase desafiado a fazer alguma coisa.
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Base Bíblica

Como explicar uma das coisas mais importantes ensinadas na Bíblia?
Será que obras sociais não fazem parte da Salvação?
Como fazer obras sociais sem me engrandecer?
Muitas outras perguntas são feitas por muitos evangélicos no Brasil, e até
mesmo no mundo.
Porém, as obras sociais são comentadas e analisadas na Bíblia como fator
importantíssimo para a vida correta com Deus.
As obras sociais são citadas, na Bíblia, em muitos livros e
Paulinas, como, por exemplo, em Tiago 2:14-26, que diz:

nas cartas

“Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, e não tiver
obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem
falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: Ide em paz;
aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o
corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé; se não tiver obras, é
morta em si mesma.
Mas dirá alguém: Tu tens fé; eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as
tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras.
Crês tu que Deus é um só? Fazes bem! Os demônios também o crêem, e
estremecem.
Mas queres saber, ó homem insensato, que a fé sem as obras é inútil?
Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu
sobre o altar o seu filho Isaque?
Vês que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada.
E se cumpriu a Escritura, que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi
imputado para justiça, e foi chamado AMIGO de Deus.
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Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé.
De igual modo não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras,
quando acolheu os espias, e os fez partir por outro caminho? Assim como o
corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta.”
Neste verso, Tiago comenta que as obras são tão importantes quanto a fé.
Como você viu no verso 24, Tiago fala que o “homem é justificado pelas
obras e não somente pela fé”, e no verso 26 diz: “Porque, assim como o
corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras é morta”.
Desta forma, nós vemos que a Fé e as Obras são duas coisas bem
“distintas”. Isto nós podemos observar nos atos dos apóstolos (Atos 6: 1-7).
“Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração
dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na
distribuição diária de alimento. Então os doze, convocando os discípulos,
disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus, e sirvamos
às mesas.
Escolhei, irmão, dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do
Espírito Santo e de Sabedoria, aos quais constituamos sobre este
importante negócio.
Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer
contentou a toda a multidão. Elegeram o Estêvão, homem cheio de fé e do
Espírito Santo, também a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e
Nicolau, prosélito de Antioquia.
Apresentaram estes homens aos apóstolos. Estes, orando, lhes impuseram
as mãos.
De sorte que crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava
rapidamente o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes
obedecia à fé.”
Neste texto, observamos a formação da primeira associação beneficente,
relatada na Bíblia no Novo Testamento.
Como podemos ver no verso 2, parte B: “...não é razoável que nós
deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas.”
Exatamente nesta parte “...sirvamos às mesas “, vemos a divisão em Fé e
Obras, pois os apóstolos tinham que pregar a palavra e naquele momento
foram separadas várias pessoas para fazerem obras sociais. Também
observamos que estas pessoas precisavam de algumas características,
como em “... homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de
Sabedoria....”
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Podemos concluir que, para fazer obras sociais, necessitamos de pessoas
preparadas, não de pessoas inexperientes; não como um departamento de
uma igreja ou simplesmente uma organização que faz coisas sem
importância.
Devemos fazer obras sociais com qualidade, com pessoas qualificadas.
Quem sabe, é por isso que nosso Brasil está assim tão carente de
entidades sérias, pois o que vemos são igrejas comprometidas só com o
“social”; entidades que só roubam. Creio que chegou a hora de o povo
brasileiro levantar-se e desenvolver entidades sérias, com homens sérios e
mulheres sérias; quem sabe tenha chegado a hora de a Igreja de Deus
assumir a parte social do Brasil e dar uma lição para nossos governantes,
que só falam e não fazem nada de produtivo. Isso não é desculpa. Tenho
ouvido muitas pessoas dizerem que a culpa é do governo, do prefeito, do
governador, do presidente, dos deputados, e acho até que eles têm uma
parcela de culpa. Porém, o problema é meu e seu também, e é para isso
que este livro tem como objetivo preparar pessoas para desenvolverem
obras sociais.
I João 3:18 diz: “Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por
obra e em verdade”.
Estarei passando alguns requisitos indispensáveis para que você possa
fazer uma obra social séria. Veja se você se enquadra nesta lista, ou deseja
se enquadrar.
1-

“...tornando-se servo, a nosso favor” (Filipenses 2:7)

2-

“...dando-se a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade”
(Tito 2:14)

3-

“...fazendo constante intercessão por nós” (Hebreus 7:25)

4-

“...compadecendo-se das nossas fraquezas” (Hebreus 2:18)

5-

“...socorrendo-nos aos sermos tentados” (Hebreus 2:18)

6-

“...carregando em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados” (I
Pedro 2:24, Romanos 5:6)

7-

“...exercendo paciência com os nossos pecados” (II Pedro 3:9)

8-

“...perdoando-nos os pecados” (I João 1:9)

9-

“...purificando-nos de toda injustiça” (I João 1:9)

10- “...dando a própria vida por nós” (João 10:11)
11- “...preparando-nos um lugar para estarmos com Ele” (João 14:2)
12- “...dando-nos vida abundante” (João 10:10)
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