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Por que saí da ICOC e estou num Novo Movimento?

1) Introdução;

2) “Como o novo movimento se formou? seria a volta do sistema?”;

3) “O novo movimento causou divisão na ICOC, por quê?”;

4) “Só quem está no novo movimento é salvo?”;

5) “Tem estatísticas e contabilidade (obsessão por números)?”;

6) “Como é o discipulado? Pessoas vão dominar minha vida?”;

7) “Evangelizar o mundo em minha geração? É bíblico e possível?”;

8) “Eu poderia ter restaurado esses princípios sem precisar sair da ICOC?”;

9) Grandes coisas que Deus tem feito em S. Paulo nos últimos 12 meses;

10) Convidamos você para sonhar conosco e ter os melhores dias de sua vida.



1) Introdução

10 O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem 
sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes  

alicerces.
(1 Pedro 5.10 - nvi)

Desde o início da humanidade, Deus tem feito e depois restaurado muitas coisas.

Ele fez e depois renovou a aliança com a humanidade após o dilúvio; fez e depois renovou a 
aliança com seu povo por meio de Moisés, após a quebra das tábuas da lei;  renovou com a 
esperança da terra prometida para a descendência de um povo que caminhou no deserto por 
anos; fez e depois renovou seu templo após a destruição ocasionada pelos babilônios; renovou 
sua lei por meio do amor verdadeiro em Cristo; restaurou seu templo mais uma vez, agora em 
nossa vida em Cristo; renovou sua igreja através dos anos, restaurando-a de tempos em tempos, 
continuando a renová-la nos dias de hoje e, for fim, nos restaurará completamente por meio da 
ressurreição em Cristo Jesus!

O chamado para uma constante renovação de Deus através dos tempos é para buscar corações 
completamente entregues, trazendo, portanto, desafios regados a promessas incríveis (Jeremias 
29.11,14; Salmo 119.1,2), para que possamos ser aceitos por Deus como servos irrepreensíveis:

8 Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus  
Cristo. 9 Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.

(1 Coríntios 1.8,9 - nvi)

A  entrega  total  ao  movimento  de  Deus  para  restauração  é  fundamental  para  sermos 
verdadeiramente seus servos, ainda que tenhamos falhas em nosso caráter.

Vemos que pequenos homens se tornaram grandes homens de Deus,  herois  da fé,  porque, 
apesar de certa relutância e limitações em seu caráter, simplesmente se colocaram disponíveis a 
esse chamado, saindo do comodismo, de suas tradições e culturas: Abraão, Moisés, Davi, os 
quatro pescadores descritos em Marcos 1.16,20, Levi (Mateus), Paulo, etc.

26 Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões 
humanos; poucos eram poderosos; poucos eram de nobre nascimento. 27 Mas Deus escolheu o que para o 

mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para 
envergonhar o que é forte.

(1 Coríntios 1.26,27 - nvi)

Creio que esse chamado se renova nos dias de hoje.  Homens e mulheres têm sido chamados 
novamente  a  deixar  o  comodismo  e  o  engano  religioso  para  serem  discípulos  de  Jesus 
completamente comprometidos, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo 
com a vontade de Deus.

Esse chamado não poderia ser diferente para mim, que servi como Ministro em tempo integral 
na Igreja de Cristo Internacional de São Paulo (ICOC) por 15 anos. Veja como foi:



Há cerca de três anos atrás, pesquisando na internet, vi que havia um grupo de discípulos em 
Los Angeles, que se denominavam “discípulos completamente comprometidos”. 

Minha primeira impressão foi: 

“Que  arrogância!  Esses  caras  pensam  que  são  a  única  igreja  verdadeira  na  face  da  terra, 
controlando a vida das pessoas e as aprisionando num sistema religioso horrível de prestação de 
contas  e  mecanismos  de  manipulação!  São  pessoas  que  causam divisão  sob  o  pretexto  de 
evangelizar o mundo!”

Talvez seja esse o pensamento de alguns que estão lendo esse artigo, pois, assim como eu, 
muitas pessoas receberam informações ruins desse novo movimento de discípulos totalmente 
comprometidos,  informações essas vindas principalmente da atual liderança da ICOC. Talvez 
numa tentativa  de  fazer  com  que  muitas  pessoas  se  assustassem,  criassem  preconceitos  e 
amarguras e,  por consequência,  não houvesse uma evasão de membros de seus setores ou 
igrejas para o novo movimento.

Como eu disse, eu também fiquei por um tempo influenciado por essas informações ruins, que 
na  maioria  das  vezes  eram  mais  questões  pessoais  sobre  situações  que  aconteceram  na 
liderança, como: “fulano mentiu”; “beltrano manipula e é arrogante”; “tudo o que aconteceu 
na nossa igreja  foi  por culpa do ciclano”;  do que questões verdadeiramente doutrinárias  e 
bíblicas.
Por isso não tinha coragem e disposição de escutar o outro lado, muito menos me importava 
com questões de doutrina, como a Bíblia nos ensina em Provérbios 18.17:

O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione.

Prometi  para  mim mesmo e  comuniquei  para  a  liderança  da  ICOC que  não  buscaria  saber 
informações sobre esse grupo.

Porém, minha situação pessoal não estava muito boa. Frequentemente eu ficava desanimado, 
algumas vezes à beira da depressão, a “crise da meia-idade” se aproximava, não tendo muitas 
perspectivas espirituais para minha vida. 

Eu liderava um setor dividido, numa igreja dividida.

Várias opiniões contrárias umas das outras sobre como deveria ser a liderança da igreja, quais 
deveriam ser as prioridades sobre a administração das ofertas, se deveria haver um padrão para 
o discipulado, ou mesmo se ele deveria existir ou não, se deveria haver uma liderança central 
para as igrejas no Brasil ou em São Paulo, se contrataríamos as esposas de ministros que, na 
época,  estavam  desempregadas,  se  deveríamos  cantar  canções  evangélicas  emocionais  nos 
cultos, se o batismo era realmente necessário para que pessoas fossem salvas, etc.

Houve momentos em que precisamos fazer votação para escolher ministros, conselheiros em 
cada setor e também para eleger, na época, a liderança principal da igreja de São Paulo. 



Cada  um  tinha  uma  opinião  e  a  liderança  se  via,  algumas  vezes,  submissa  a  grupos  de 
conselheiros  que,  muitas  vezes,  não  conseguiam  entrar  num  consenso  entre  eles.  Quando 
conseguiam, se deparavam com opiniões divergentes do grupo de conselheiros de um outro 
setor,  pois  os  setores  na  ICOC  de  S.  Paulo  são  semi-autônomos,  cada  um  com  grupos  de 
conselheiros que decidem assuntos administrativos e espirituais. Cada setor tinha sua reserva 
própria de ofertas, por isso tinha poder para decidir financeiramente também.

Alguns outros setores já haviam se tornado independentes completamente, como o setor ABCD, 
Guarulhos e posteriormente o setor que eu liderava, Artur Alvim.

As únicas coisas que nos uniam como igreja em São Paulo, as quais conseguíamos entrar em 
acordo, eram para fazer: retiros,  celebrações, festas, viagens e alguns tempos divertidos com os 
jovens.

Existia uma tentativa dos líderes em dizer que tudo estava bem, mas quando se conversava com 
os membros, via-se uma outra realidade. Jeremias 6.14:

14 Eles tratam da ferida do meu povo
como se não fosse grave.

‘Paz, paz’, dizem,
quando não há paz alguma.

Com  tudo  isso,  na  época,  praticamente  perdemos  o  ministério  universitário,  reduzimos 
drasticamente o número de batismos em todos os setores; perdemos muitíssimos membros 
para outras denominações religiosas, algumas delas pentecostais; as irmãs começavam a perder 
a perspectiva de, um dia, realizarem o sonho de se casar, pois o numero de homens solteiros 
caiu e os jovens que batizávamos, com algumas poucas exceções,  eram apenas os filhos de 
cristãos.

Era nítido perceber que a igreja já estava contaminada pelo espírito ruim de divisão, por isso, 
apesar de alguns esforços, não conseguia se reerguer.

Uma reforma profunda seria necessária, porém não havia coragem por parte de nós, líderes, 
para promovê-la, com medo da reação de alguns grupos na igreja.

Eu me sentia desolado, por um lado doente espiritualmente e por outro sem perspectivas de 
recuperação para o ministério.

Foi  então  que,  contrariando o  que  havia  pensado anteriormente,  resolvi  ter  a  coragem de 
esclarecer  as  dúvidas  que  eu  tinha  sobre  o  grupo  de  “discípulos  completamente 
comprometidos”, pois, depois de muito orar, eu pensei comigo mesmo: “será que eu não estou 
sendo preconceituoso e amargurado pelo que os líderes da ICOC me passaram sobre esse 
novo movimento e sua liderança? Eu sempre ensinei que devemos escutar os dois lados antes 
de tirar uma conclusão (Provérbios 18.17), por que não fazê-lo agora?”

Era  junho  de  2010  quando  entrei  em  contato,  via  facebook,  com  Kip  McKean,  líder  do 
movimento de  discípulos  completamente  comprometidos,  sem muita  esperança  de que  ele 
poderia me responder, pois sei que ele é uma pessoa muito ocupada.



Mas, para minha surpresa, Kip McKean prontamente me respondeu. Depois fiquei sabendo que 
ele responde a qualquer um que mande uma mensagem para ele.

Isso, para mim, causou um impacto positivo logo de início, pois pensei: “ao menos, a liderança 
desse movimento tem prontidão e interesse pelas pessoas”.

Como meu inglês não é muito bom, Kip direcionou Raul e Lynda para batermos um papo mais 
profundo, onde pude ter a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas.

Descobri que Lynda (Liana) morou com minha esposa, Maria José, há cerca de 15 anos atrás, 
quando  elas  trabalharam  juntas  para  a  igreja  em  São  Paulo.  Para  mim  isso  também  foi 
surpreendente! Enxerguei que Deus já estava trabalhando, pois assim como eu, minha esposa 
precisava de ajuda.

A  partir  desse  momento,  comecei  a  tirar  algumas  dúvidas  sobre  as  minhas  primeiras 
impressões desse “novo movimento”: 

“Como ele se formou? seria a volta do sistema?”;

“O novo movimento causou divisão na ICOC, por que?”;

“Só quem está no novo movimento é salvo?”;

“Tem estatísticas e contabilidade (obsessão por números)?”;

“O discipulado é para dominar ou dar exemplo?”;

“Que negócio é esse de evangelizar o mundo em nossa geração, é possível?”;

“Eu posso restaurar esses princípios sem precisar sair da ICOC?”

Foram muitos os questionamentos,  pois eu havia vivido quase metade da minha vida numa 
igreja que idealizava ser a restauração do verdadeiro cristianismo nos tempos modernos, mas 
que ruíra com o passar dos tempos, causando amargura em muitos corações.

Tinha medo disso acontecer de novo.

Lembro-me da primeira reação de Raul e Lynda quando eu os questionei.

A preocupação deles, antes de responder aos meus questionamentos, era com minha salvação e 
meu casamento que estava esfriando com o passar dos anos porque eu, apesar de liderar um 
setor, estava me apartando dos princípios básicos bíblicos, como respeito, amor ao próximo, 
oração intensa, devocionais com minha esposa e com as crianças; além disso, havia uma falta de 
ajuda efetiva por meio do discipulado.

Isso me chamou atenção, pois  fazia anos que eu não recebia ajuda efetiva nessa área.



Foram muitos os tempos de discipulado com Raul e Lynda, que se dispuseram a ajudar nosso 
casamento mesmo sabendo que pertencíamos a uma denominação diferente da deles.

Eles nos amaram muito, se envolveram profundamente conosco por meses (ainda se envolvem). 
Era um bálsamo em nossa vida conjugal.

Maria José e eu poderíamos ligar a eles a qualquer hora para tratarmos de nossas crises. Eles 
nos ensinaram com muita paciência a restaurarmos valores cristãos que havíamos perdido há 
anos.

Foram necessários muitíssimos tempos de discipulado, ainda bem que existe  skype :),pois  a 
conta de telefone ficaria muito cara.

Ele me ajudou a entender que qualquer outra questão que eu tivesse, não seria mais importante 
do que minha saúde espiritual e de minha família.

Depois desse momento de restauração conjugal e pessoal, fui atrás das respostas para os meus 
questionamentos:

2) Como o novo movimento se formou? Seria a volta do “sistema”?

Antes de mais nada, é importante definirmos o que vem a ser “sistema”.

Segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, a palavra “sistema” quer dizer:

“Reunião de princípios coordenados de modo a formar uma doutrina”

No âmbito espiritual, segundo a Bíblia, essa doutrina pode ser falsa ou verdadeira. 

Dessa  forma,  quando  nos  colocamos  a  favor  ou  contra  um  sistema,  estamos  nos 
posicionando sobre sua doutrina.

A Bíblia possui um sistema formulado por Deus, porém as denominações religiosas nem 
sempre o seguem, pois criam seus próprios sistemas contrários à Bíblia.

Então, qual a forma de sabermos se o sistema de Deus forma uma doutrina verdadeira 
ou não? Obviamente se for embasado na Bíblia e confirmado por ela.

No  nosso  caso,  é  importante  saber  que  nem  todo  sistema  é  ruim,  ainda  que  não 
concordemos ou que venha nos incomodar, desde que esteja firmemente embasado 
nas Escrituras.

Exemplo: o casamento é um sistema criado por Deus. Ainda que existam pessoas com 
maus exemplos, cometendo adultério, isso não significa que o sistema é ruim, mas sim 
que as pessoas fizeram mau uso do que Deus criou.



Dessa forma, eu entendi que não poderia me colocar contra o sistema bíblico, o qual me 
trouxe a salvação há 19 anos atrás, apesar de ver algumas vezes alguns maus exemplos, 
de pessoas que fazem mau uso desse sistema.

Em nosso meio, quando pessoas dizem: “na época do sistema”, na verdade estão se 
referindo a uma época em que elas mesmas foram salvas por meio do sistema bíblico 
criado por Deus. Por isso, eu creio que tenho que tomar cuidado para não ficar amargo 
quando me refiro ao passado, como se tudo fosse negativo.

Olhando  por  esse  prisma,  eu  entendi  que  o  novo  movimento  é,  sim,  o  resgate  do 
sistema:  um  conjunto  princípios  criados  por  Deus  para  formar  a  sã  doutrina  do 
Evangelho. Não o resgate de um sistema mundano ou religioso.

Qualquer igreja que diz não estar inserida num sistema, está mentindo. O ponto é saber 
se o sistema é bíblico.

Não tenho dúvida que haverá erros cometidos por pessoas no novo movimento, mas o 
que me atrai ao sistema de Deus não são os erros, mas sim o verdadeiro chamado de 
Deus  para  sermos  discípulos  completamente  comprometidos,  pois  assim  teremos 
também a possibilidade de lidarmos com os erros,  uma vez que,  no sistema divino, 
existe um discipulado efetivo, com graça, amor e justiça.

É o que eu, realmente, estou hoje vivenciando! O discipulado amoroso que me ajuda a 
ser  mais  parecido  com  Jesus  e  que  lida  com  situações  em  minha  vida  e  em  meu 
casamento, que fazia anos que não eram lidados. Sou muito grato a Raul e Lynda por 
isso, para a glória de Deus!

Algumas características básicas do sistema de Deus: um discipulado efetivo, com graça, 
amor e justiça –  1 João 3.11, 1 Coríntios 13.10, 1 Coríntios 4.16,17;  uma visão para 
evangelizarmos  o  mundo  em  nossa  geração,  que  nos  impulsiona  a  sairmos  do 
comodismo e nos une poderosamente, pois temos um propósito em comum para a qual 
dedicarmos nossa vida. Isso me faz sentir útil para Deus – Colossenses 1.6, Atos 17.6,7, 
Mateus 24.14, Mateus 28.18,20, Marcos 14.9; termos uma liderança central e efetiva, 
como no primeiro século, para que as igrejas se mantenham unidas e entrelaçadas, não 
sendo  distorcidas  pelo  engano  da  autonomia,  se  aproximando  do  mundo  religioso 
superficial  composto  por  igrejas  de  diferentes  padrões,  contrárias  umas  das  outras, 
ainda que pertencentes a uma mesma denominação -  Filipenses 3.17, Filipenses 2.2, 
João 17.22,23.

Hoje, infelizmente, já percebemos diferenças doutrinárias entre as igrejas e setores de 
uma  mesma  cidade  na  família  de  igrejas  da  ICOC,  apesar  das  tentativas  de  união 
proporcionadas por conferências e retiros. Por exemplo: há quem acredite que não é 
necessário batismo para a salvação, ou alguns creem na missão de evangelizar o mundo 
em nossa geração outros não, ou ainda, alguns creem que deva existir um discipulado 



um a um e outros acreditam que somente em grupo, etc...  creio que tudo isso se deve 
ao fato de não haver uma liderança corajosa, central e efetiva, que não tenha medo de 
falar a verdade, mesmo que venha a desagradar pessoas. 

Algumas igrejas  descritas  em Apocalipse 2 e 3 foram repreendidas  por Jesus por se 
distanciarem  da  sã  doutrina,  correndo  o  risco  de  perderem  o  status  de  igreja 
verdadeiramente cristã se não se arrependessem.

A  igreja  de  Corinto  foi  repreendida  por  Paulo,  pois  estava  se  apartando  dos 
fundamentos deixados pelos apóstolos (1 Cor 4.18):

18  Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los.  19  Mas irei muito em 
breve, se o  Senhor permitir; então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que  
poder eles têm.  20  Pois o Reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder.  21  Que é que vocês  
querem? Devo ir a vocês com vara, ou com amor e espírito de mansidão?

 Para resolver esse problema, Paulo orientou (1 Cor 4.16,17):

16  Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. 17  Por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu 
filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de  
acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas.

Eu não tenho dúvidas de que havia um sistema de ensinamento padrão “por toda parte, 
em todas as igrejas” e que a igreja em Corinto estava se desviando dele.

Assim,  Paulo  suplicou  para  que  eles  o  imitassem,  pois  pela  imitação  poderiam  ser 
resolvidos os problemas em Corinto. E qual foi a forma que Paulo encontrou para que a 
igreja o imitasse?

Enviando Timóteo, seu fiel  imitador em Cristo,  para que os coríntios lembrassem da 
maneira de viver e do ensino dos apóstolos. Pois havia padrão a ser seguido, veja em 
Filipenses 3.17.

17  Irmãos,  sigam unidos o meu exemplo e observem os  que vivem de acordo com o  padrão que lhes  
apresentamos.

Sou muito grato a Deus, por hoje estar no movimento que realmente tem restaurado o 
padrão bíblico de união verdadeira. É o que somos... um movimento unido e que gasta 
seu precioso tempo para buscar e salvar o perdido, cuidando e amando uns aos outros 
por meio do discipulado.

3) O novo movimento causou divisão na ICOC? Por que?

No período em que eu estive na ICOC, fui ensinado que toda e qualquer divisão é pecado.

Mas não é bem assim, nem toda divisão é pecado.



Ao longo da história  da igreja desde o primeiro século,  muitas divisões ocorreram. Algumas 
foram ruins, outras boas.

Quando as divisões eram motivadas por questões pessoais,  ou porque pessoas iam atrás de 
personalidades mais do que da vontade de Deus, as divisões sempre foram ruins e dolorosas.

Era o que estava acontecendo na igreja de Corinto (1 Cor 3).

Porém, algumas outras divisões ocorreram na história do cristianismo e não foram ruins, mas 
trouxeram luz e verdade para um sistema que estava se afastando de Deus, pois do contrário, a 
igreja católica com sua distorção doutrinária continuaria  a ser a única “verdade” na face da 
terra, se não fossem as divisões que ocorreram na idade média.

A verdadeira divisão ocorre quando vemos uma igreja se afastando dos princípios bíblicos como: 
discipulado  não  opcional,  sonho de  evangelizar  o  mundo,  batismo como necessário  para  a 
salvação  em  Cristo,  lutar  para  que  todos  os  membros  sejam  discípulos  completamente 
comprometidos, etc.

Agora, quando vemos um grupo que não se preocupa mais em colocar tais princípios ou, relaxa 
na aplicação deles, na verdade é essa igreja que está se afastando da sã doutrina, causando 
divisão do corpo de Cristo. Infelizmente é a minha percepção do que aconteceu e continua 
acontecendo com a ICOC.

Assim, quando surge um grupo de pessoas que quer resgatar tais princípios e com sua vida 
mostra que é possível,  dando os frutos (exemplos),  não é esse grupo que causa divisão do 
cristianismo, mas foi a igreja anterior que já estava se divorciando de Cristo.

Assim aconteceu com o novo movimento, pois foi um grupo que tomou a corajosa decisão de 
resgatar os princípios básicos do cristianismo dentro de uma instituição que já estava dividida.

Mas infelizmente, algumas pessoas sem esse esclarecimento têm cultivado a ideia de que fomos 
nós que causamos divisão.

Se pensarmos que nos dividimos de uma denominação que está se desmembrando do corpo de 
Cristo  (ICOC),  sim,  é  verdade.  Mas  se  pensarmos  que  nos  dividimos  da  Bíblia,  não,  não  é 
verdade, pois ao contrário, estamos justamente resgatando os princípios dos quais a ICOC está 
se apartando.

Além disso, biblicamente temos exemplos de “boas divisões” que foram necessárias para que a 
verdade de Deus não continuasse a ser ofuscada por pessoas que, com o tempo, se afastaram 
da sã doutrina.

Apesar  dos  muitos  exemplos  que  encontramos  no  Antigo  Testamento,  onde  Deus  causava 
divisão no povo e separava alguns remanescentes porque a maioria se apartara da sua vontade, 
vemos também exemplo no Novo Testamento:

Em  João  8.31,  vemos  que  alguns  judeus  haviam se  tornado crentes  em Cristo.  Porém tais 
judeus, apesar de acreditarem no Cristo, não estavam de acordo com a vontade de Deus, uma 



vez que reivindicavam legitimidade como servos de Deus (João 8.39,41) mas não se submetiam 
verdadeiramente a Jesus e se apegavam mais às suas tradições passadas de pai para filho (João 
8.38).

Foi por isso que, um pouco mais tarde, em João 9, ao curar um cego de nascença no sábado, 
Jesus foi acusado de anátema por aqueles judeus. 

Nesse mesmo capítulo de João, vemos que alguns se convenceram por Jesus e outros não, o que 
ocasionou “divisão entre eles”.

Seria essa divisão ruim? Claro que não.

Jesus se mostra disposto a causar divisão, desde que seja pela sua verdade. (Lucas 12.51,53)

É impossível, hoje, pregar a mensagem de Cristo sem causar algum tipo de divisão e desconforto 
aos  acomodados.  Mas  tal  mensagem  também  leva  esperança  e  salvação  aos  contritos  de 
coração que querem um compromisso com a verdade.

Agora eu vejo claramente que a divisão não deve ser do padrão bíblico deixado pelos apóstolos, 
como descrito em Filipenses 3.17:

17 Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes  
apresentamos.

Mas sim, a divisão aconteceu de uma instituição (ICOC), por, infelizmente, não estar mais se 
amoldando a tais princípios, se tornando uma denominação com igrejas autônomas, que gera 
membros autônomos, sem a união plena advinda da vontade de Jesus (João 17.11 e Filipenses 
2.2). 

Hoje uma igreja da ICOC não está mais plenamente unida, com um mesmo padrão de outra 
igreja  da  ICOC.  Até  mesmo alguns setores  de  uma mesma cidade estão diferentes  uns  dos 
outros e membros de um mesmo setor pensam diferentemente acerca dos princípios básicos.

Definitivamente, a ICOC está se dividindo internamente, porque está se dividindo da Palavra de 
Deus.

Ainda que , para mim, tenha sido duro encarar tudo isso, percebi que estava na ICOC mais por 
tradição, pelos relacionamentos ou por medo do que as outras pessoas iriam pensar, do que 
pela verdade que estava batendo em minha porta. 

Enxerguei que não poderia agir como os pais do cego que fora curado, pois, apesar de ver a 
verdade em Cristo, ficaram com medo dos fariseus e por isso não tomavam sua posição junto 
com Jesus:

22 Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém 
confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga.

(João 8.22)



Da mesma forma, há pessoas que ainda estão em suas denominações (no caso, na ICOC), mais 
por tradição e com medo de perder relacionamentos, do que pela verdade.

Alguns dizem que a divisão que Jesus causou foi contra judeus e não contra irmãos. Porém esse 
raciocínio serve apenas como uma tentativa de se ofuscar a verdade e assim, fazer com que a 
ICOC não perca muitos membros.

São necessários ataques pessoais e contar inverdades contra a liderança do novo movimento, 
para que não se percam membros na ICOC. Porém a questão é doutrinária e não pessoal.

Conforme vemos  no  contexto  da  Escritura  acima  (João  8),  naquela  época,  os  judeus  eram 
considerados o povo de Deus escolhido, descendentes legítimos de Abraão e, por isso, nação 
santa.

Mas, eram assim somente por tradição, pois estavam se afastando da verdade.

Assim, percebemos que Jesus causou divisão dos que estavam se afastando da verdade, ainda 
que pudessem reivindicar legitimidade como povo de Deus ou serem chamados de irmãos, e vai 
continuar causando divisão daqueles que se dizem irmãos, mas não estão de acordo com os 
princípios básicos da sã doutrina.

43 “Portanto eu lhes digo que o Reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos 
do Reino.

(Mateus 21.43)

4) “Só quem está no novo movimento é salvo?”

Ao  mesmo  tempo  algumas  pessoas  veem  os  poderosos  frutos  do  trabalho  de  irmãos 
comprometidos  com  a  causa  de  Jesus,  como  batismos,  mudanças  de  vida  por  meio  do 
discipulado, plena união em Cristo, etc., pensam: “será que eles se consideram como os únicos 
salvos da face da terra?”

Eu também questionava isso, por isso tive a coragem de perguntar e não mais ficar ouvindo 
boatos.

A resposta é não! Não são salvos apenas os que estão no “novo movimento”.

Deus nos mostra seu plano de salvação na Bíblia:

• Ouvir para ter fé: Romanos 10.17
• Obedecer para ser discípulo: João 8.31,32
• Arrepender-se: 2 Pedro 3.9;  Atos 2.38  e  Atos 3.19
• Confessar (invocar) Jesus como Senhor: 1 Timóteo 6.12  e  Atos 22.16
• Ser batizado: Atos 2.38; 1 Pedro 3.21  e  Gálatas 3.26.27



E também mostra, quando já fomos salvos, seu plano para conservarmos a salvação:

• Não perdermos o costume de assistir às reuniões: Hebreus 10.25
• Estarmos em contato constantemente uns com os outros para não endurecermos o 

coração: Hebreus 3.12,14
• Discipulado que nos ajuda a mantermo-nos comprometidos aos ensinamentos de Jesus: 

Mateus 28.19,20

Há outras pessoas salvas que não estão no novo movimento, especialmente na ICOC, desde que 
estejam de acordo com o que a Bíblia ensina o que é salvação e como conservá-la.

Mas com a perda gradativa dos princípios bíblicos que fazem com que conservemos a salvação, 
a ICOC pode ser comparada a um edifício em chamas. Sim, há muitos discípulos ali,  porém 
correm o risco de perder sua salvação porque a ICOC está se apartando da sã doutrina que 
outrora a mantinha unida.

Ainda que possa haver uma parcela considerável de discípulos na ICOC, estes sofrem influência 
de uma liderança desunida ao redor do mundo que age com descaso em relação ao resgate dos 
princípios  básicos  que,  um  dia,  na  ICOC,  levou  muitos  a  um  verdadeiro  e  compromissado 
relacionamento com Deus.

Veja a Escritura em 1 Cor 15.33,34:

33 Não se deixem enganar: “As más companhias corrompem os bons costumes”. 34 Como justos, recuperem 
o bom senso e parem de pecar; pois alguns há que não têm conhecimento de Deus; digo isso para 

vergonha de vocês.

Se uma igreja prega e age de acordo com um evangelho afastado do padrão oferecido pelos 
apóstolos  (Fp  3.17),  infelizmente,  com  o  tempo  os  bons  costumes  de  um  discípulo  vão  se 
corrompendo, por isso a comparação com um edifício em chamas.

Uma das principais dificuldades que eu enfrentava quando liderava o setor Artur Alvim, na ICOC, 
era a diferença do que era pregado e estudado, na Bíblia, com nossos amigos que nos visitavam 
para com os frutos que eles viam na vida dos membros.

Nós  nos  esforçávamos  ao  máximo  para  levar  uma  pregação  de  acordo  com  a  verdade  e, 
principalmente, fazermos os estudos bíblicos (palavra, discípulo, trevas, cruz, luz) com nossos 
amigos para serem convertidos, mas quando chegavam na igreja viam o contrário do que era 
estudado com eles.

Eles  viam  membros  e  até  líderes  de  bate-papo  e  conselheiros  que  faltavam  aos  cultos  de 
domingo por motivos fúteis; viam um discipulado que somente funcionava no papel; viam um 
coral “religioso”, cujos membros não se envolviam em estudos bíblicos e não produziam frutos, 
mas  no  altar  da  igreja  pareciam ser  espirituais;  viam uma divisão  silenciosa  na  igreja,  pois 
quando  uma  mensagem  que  exigia  compromisso  era  pregada,  enquanto  alguns  vibravam, 
outros ficavam indiferentes ou criticavam por não quererem sair do comodismo.



Constantemente se escutava de membros: “preciso me aproximar de Deus e parar de depender 
de pessoas”, mas para conhecer a Deus é necessário fazer a sua vontade:

46 Por que vocês me chamam ‘Senhor, Senhor’ e não fazem o que eu digo? (Lucas 6.46)

E sua vontade é que o amemos e nos relacionemos com Ele por meio da vida de pessoas:

21 Ele nos deu este mandamento: Quem ama a Deus, ame também seu irmão.
(1 João 4.21)

Paulo diz claramente aos coríntios:

16 Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores.
(1 Cor 4.16)

Por haver uma liderança, muitas vezes omissa e também por não haver suficiente admiração e 
desejo de imitação dos que têm a responsabilidade de conduzir o rebanho, novos convertidos 
não cresciam espiritualmente e, infelizmente, por vezes,  quando viam na prática uma igreja 
diferente daquela que viram quando estudaram a Bíblia no princípio, se desanimavam.

Outra  nota  triste,  é  que muitos  líderes  perderam o sonho de  evangelizar  o  mundo em sua 
geração, isso faz com que uma igreja se volte para si mesma e não para a salvação.

Quando não temos um objetivo específico para existir  como igreja,  nos desunimos, por isso 
podemos dizer que a cola que o Espírito de Deus, pelo vínculo da paz, nos une, é o sonho de 
evangelizar esse mundo em nossa geração.

45  Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. 46 E lhes disse: “Está 
escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, 47 e que em seu nome seria 

pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém.
(Lucas 24.45,47)

Não somos os únicos salvos da face da terra, mas estamos comprometidos com a mensagem de 
Cristo  e em produzir  corajosamente os  frutos  dessa  decisão,  tendo a  missão de nunca nos 
apartarmos dos princípios que conservam nossa salvação e acreditamos que os que vivem dessa 
maneira, com seriedade nesse compromisso, são os trabalhadores aprovados de Deus.

2 E lhes disse: “A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da 
colheita que mande trabalhadores para a sua colheita.

(Lucas 10.2)

5) “Tem estatísticas e contabilidade (obsessão por números)?”

Foi minha primeira pergunta!

Eu tinha a ideia de que Kip McKean era obcecado por números e Raul devia passar para 
ele dados como: quantidade de visitantes no culto, nome dos membros que faltaram no 
domingo  e  na  semana,  quantos  batismos  tiveram,  quem não  fez  tempo  com Deus, 



quem trouxe visitante, etc, etc...

Eu pensava que o novo movimento funcionava porque era colocada uma carga enorme 
nas  costas  de  cada um,  que  deveria  prestar  contas  minuciosamente  à  liderança  da 
igreja.

Lembro-me da minha esposa, Maria José, questionando Lynda acerca de estatísticas, 
como tínhamos no passado na ICOC.

E qual foi a resposta?

Raul e Lynda ficaram surpresos com nossa pergunta e quiseram saber mais como era o 
método da igreja de São Paulo há 10 anos atrás.

Na verdade, Lynda já sabia o que acontecia em São Paulo, pois esteve aqui há cerca de 
15 anos atrás, mas queria lembrar-se de alguns detalhes.

Foi então que contamos como era nossa vida de líderes integrais na igreja.

Contamos que tínhamos uma pasta com inúmeras estatísticas e que exigíamos que cada 
líder de bate-papo entregasse ao final  dos cultos dados como: quantos tempos com 
Deus cada um fez durante a semana, quantos discípulos foram aos cultos de semana e 
de domingo, qual o alvo de oferta e quanto foi dado, quem teve e quem não teve tempo 
de discipulado, etc.

Exigíamos isso porque os líderes de região e líderes da igreja exigiam e precisávamos 
humanamente prestar contas.

Foi então que Raul e Lynda nos disseram que Kip McKean, na época, nunca pediu tais 
dados para os líderes de setor mundial ou líderes de igrejas no Brasil, mesmo porque 
seria inviável analisá-los, uma vez que éramos praticamente milhares de discípulos em 
cerca de 170 países no mundo.

Então, por que questionamos e achamos que hoje, o novo movimento liderado por Kip e 
Elena McKean, está colocando tal carga sobre os discípulos?

É porque humanamente temos a tendência de achar sempre um culpado para as coisas 
que deram errado no passado.

Definitivamente, a resposta para a pergunta: tem estatísticas e contabilidade (obsessão 
por números)?

É não!



Aqui em São Paulo, o que fazemos alguns minutos após os cultos, é uma reunião com os 
líderes  de  bate-papo,  onde  falamos  quais  foram  os  cristãos  que  faltaram  e  como 
podemos ajudá-los, falamos dos estudos e das possibilidades de batismos e também 
temos um irmão que faz uma contagem geral para sabermos quantas pessoas vieram ao 
culto.

Nunca vi uma pessoa entregando um papel para Raul, tendo que prestar contas.

Queremos  saber  de  tais  dados  porque  temos  uma  boa  preocupação  com  a  saúde 
espiritual  dos discípulos e também porque queremos evangelizar o mundo em nossa 
geração.

Convidamos  a  qualquer  pessoa  que  queira  estar  em  uma  de  nossas  reuniões  para 
líderes de bate-papo, para que veja com seus próprios olhos o quão tais reuniões são 
inspiradoras e promovem união de ideias e pensamentos, para a glória de nosso Deus.

2 completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só 
atitude.

(Filipenses 2.2)

6) “Como é o discipulado? Pessoas vão dominar minha vida?”;

No discipulado bíblico, quem manda em nossa vida é Jesus, por meio da sua Palavra!

24 “Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a 
sua casa sobre a rocha. 25 Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela 
casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. 26 Mas quem ouve estas minhas palavras e não 
as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. 27 Caiu a chuva, transbordaram os 

rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda”.
(Mateus 7.24,27)

Esse é o princípio que norteia nossas relações no Reino de Deus e Ele usa seres humanos 
para cumprir a sua vontade!

Homens inspirados por Deus escreveram a Bíblia, profetas traziam alimento vindo de 
Deus  para  seu  povo,  apóstolos  foram  os  homens  enviados  por  Jesus  para  que  sua 
mensagem perpetuasse até a sua vinda definitiva.

Paulo aconselha Timóteo a perpetuar esse princípio:

2 E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam 
também capazes de ensinar outros.

(2 Timóteo 2.2)



Homens fiéis,  capazes  de ensinar  outros,  são fundamentais  para que pessoas  sejam 
instruídas e preparadas para combater o pecado e propagar o evangelho.

Não há dúvidas de que somos nós, homens e mulheres, que levamos e instruímos a 
outros na Palavra.

Mas ocorre que alguns possuem uma visão diferente sobre o assunto.

Dizem: “não podemos confiar em homens, quem me discipula é Deus”.

Dizem isso, provavelmente, porque têm certas amarguras do passado mal resolvidas e, 
com esse tipo de pensamento, nutrem em sua mente a existência de um deus abstrato, 
diferente daquele que a Bíblia nos mostra.

Não podemos nos ater a um deus abstrato, que age por meio de um arrepio, uma voz 
misteriosa, etc. Deus usa homens, que com muita graça e amor, levam outros a estarem 
em comunhão com o Senhor.

17 Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes  
apresentamos.

(Filipenses 3.17)

Sim,  existe  um padrão.  E  mais...  precisamos  observar  os  homens que  seguem esse 
padrão apresentado pelos apóstolos.

Além do mais, Paulo nos chama a imitar os apóstolos.

6 De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a
palavra com alegria que vem do Espírito Santo. 7 Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que 

estão na Macedônia e na Acaia.
(1 Tessalonicenses 1.3,7)

Assim, podemos ser modelos para que outros imitem (vs. 7).

Assim é o discipulado bíblico.

Agora,  não  tenho  dúvidas  de  que  erros  acontecem  e  sempre  vão  acontecer,  pois 
homens são falíveis e machucam uns aos outros.

Eu costumo comparar o discipulado com, o casamento: Por mais que haja pessoas infiéis 
ao seus cônjuges, tratando-os com desonra, não significa que a instituição “casamento” 
seja ruim. O que faz ser ruim são pessoas e não o modelo divino (casamento) deixado 
por Deus desde o início da humanidade.



É o que acontece com o discipulado, ainda que alguns homens possam falhar em como 
discipular, não significa que o discipulado não é bíblico.

Eu sou muito grato a Deus pelos homens que me conduziram na Palavra por cerca de 20 
anos, desde quando fui batizado em 1994, meus discipuladores.

Eles me ensinaram a ser mais parecido com Jesus e, muitos dos conhecimentos que 
obtive com eles, trago em minha memória e, de certa forma, transcrevo neste artigo.

Ainda que houvesse erros,  pois todos somos imperfeitos,  Deus usou-os para que eu 
pudesse adquirir maturidade.

Hoje, sou muito grato a Deus por inspirar Raul e Lynda a ajudarem minha família a estar 
perto  do  Senhor.  Temos  tempos  de  discipulados  todas  semanas,  conversamos 
diariamente e é um prazer estar com grandes amigos que, conduzidos pelo evangelho, 
dão-nos preciosíssimos conselhos.

Não há problema nenhum honrarmos a homens que servem a Deus de todo coração, 
veja a recomendação de Paulo à igreja em relação a Epafrodito em  Fp 2.29: “honrem 
homens como este”.

Se a preocupação é a de que homens dominem a sua vida, saiba que Jesus já a dominou 
antes  e,  com  isso  em  mente,  entregue-se  ao  Senhor,  sabendo  que  podemos  fazer 
ótimas amizades com quem nos discipula.

Além do mais, aceitar o discipulado bíblico, é acatar o chamado de Jesus quando ele 
disse para fazermos discípulos de todas as nações e ensiná-los a obedecerem a tudo o 
que ele ordenou. (veja Mt 28.19).

7) “Evangelizar o mundo em minha geração? É bíblico e possível?”;

Essa  é  mais  uma questão  polêmica,  a  qual  muitos  preferem não  entrar  no  mérito, 
principalmente no que diz respeito ao termo “em minha geração”.

Um coisa eu sei: vemos na bíblia homens que entregaram sua vida pela causa e que, em 
sua geração, evangelizaram o mundo conhecido:

Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o 
dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade.

(Colossenses 1.6)

6 Contudo, não os achando, arrastaram Jasom e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade,  
gritando: “Esses homens, que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui.

(Atos 17.6)



E que alvoroço! Homens de Deus, cheios do Espírito Santo, evangelizaram o mundo em 
sua geração ainda que causassem uma santa divisão entre os judeus (Atos 17.4,5).

Evangelizar o mundo não significa salvar todas as pessoas, mas sim dar a oportunidade a 
todos de encontrarem a sã doutrina que nos leva a sermos discípulos verdadeiramente 
comprometidos.

Esse sonho nos une, dá um real propósito em nossas vidas.

Um igreja que não sonha assim, faz com que seus membros se envolvam com questões 
internas e tolas, além de perseguir os que realmente têm o verdadeiro compromisso.

Não devemos ter apenas uma meta, mas sim um propósito que arde e queima dentro 
de corações que tomam a decisão de se entregarem completamente.

Para esclarecer melhor a visão que nos une hoje,  como movimento de Deus,  nesse 
propósito,  gostaria  de  transcrever  abaixo  uma  parte  de  um  artigo  escrito  por  Kip 
McKean, intitulado: “O mandamento para o evangelismo mundial”: 

“Evangelizar  o mundo foi  claramente  ordenado por  Jesus  aos  apóstolos  em Mateus  
28:19-20. Será que isso significa que todos no mundo iriam se tornar um discípulo? Não.
Na verdade , Jesus ensinou que poucos iriam encontrar "o caminho estreito ". (Mateus  
7:13-14).  Será  que isso  significa  que todos  devam passar  pela  "série  de  estudo dos  
princípios  básicos?  "  Não.  Mas  podemos  nos  tornar  um  discípulo  rapidamente  se,  
simplesmente, formos ensinados a amar a Deus com todo o coração, alma, mente e  
força, para seguirmos e vivermos como Jesus e sermos batizado para a remissão dos  
pecados! (Atos 8:26-39). A principal questão do Evangelismo Mundial  para Jesus  é a  
PROCLAMAÇÃO, "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. " (Marcos  
16:15). Em Atos 5:28 , a acusação contra os apóstolos era" Você encheu Jerusalém com 
o seu ensino!". Este impacto foi reforçado pelo efeito cascata de perseguição, mas foi  
concluído em sete anos. Em 60 dC Paulo escreve em Colossenses 1:6 dizendo: "Em todo o  
mundo este evangelho vai frutificando e crescendo. " e, mesmo depois que o mundo foi  
evangelizado, as pessoas ainda estavam se tornando discípulas! 

Ao lermos Mateus 28.18,20, vemos que Jesus ordena a seus discípulos a irem a todos os 
povos do mundo e fazerem discípulos.

Foi  o  que  fizeram,  em  Colossenses  1.6  e  Atos  17.6,  a  Bíblia  especifica  o  êxito  no 
cumprimento desse mandamento.

E agora,  ao lermos hoje essa mesma escritura (Mt 28.18,20),  o sonho se renova em 
nossa geração, pois a Bíblia é viva.



Então,  onde  estão  os  homens  comprometidos  a  Jesus  que  vão  cumprir  esse 
mandamento hoje?

Cada  discípulo  com  esse  sonho  profundamente  cravado  em  seu  coração  vai, 
indubitavelmente, ser frutífero e estar unido!

Se formos uma igreja que somente anuncia o evangelho de acordo com o que achamos 
viável, não estaremos de acordo com o sonho de Deus.

Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para salvá-lo (João 3.16), 
isso significa que suas expectativas são altas.

A  pergunta  não  deveria  ser  se  é  bíblico  e  possível  evangelizar  o  mundo  em  nossa 
geração, mas sim: 

Onde estão os corações completamente comprometidos a se entregarem a esse sonho?

8) “Eu poderia ter restaurado esses princípios sem precisar sair da ICOC?”;

Sim, não somente na ICOC, mas em qualquer outra denominação, mas há um porém...

A mensagem de Jesus às igrejas proclama a possibilidade das igrejas se voltarem para os 
princípios esquecidos ou serem excluídas da graça, vejamos um exemplo:

4 “Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. 5 Lembre-se de onde caiu!  
Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o  

seu candelabro do lugar dele.
(Apocalipse 2.4,5)

Vemos, então, duas possibilidades: 

• é  possível  que  uma  igreja  possa  voltar  ao  primeiro  amor,  contanto  que  se 
apegue ao que foi ensinado e praticado no princípio, ou

• é possível  que uma igreja  perca a  condição de Igreja  de Jesus e passe a  ser 
simplesmente  uma  comunidade,  como  um  clube  ou  uma  rede  social  de 
relacionamentos, se não praticar as obras básicas de uma igreja comprometida.

Em relação à ICOC, descobri tristemente que não dependeria somente de mim para que 
ela voltasse aos princípios esquecidos.

Por mais que eu desse o meu melhor descobri que se tornara impossível resgatar os 
princípios,  como:  discipulado  um  a  um,  evangelizar  o  mundo  em  nossa  geração, 



liderança mundial que unisse todo o movimento, comprometimento total de todos os 
membros da igreja, etc. (como já exposto anteriormente).

A liderança já  não acreditava  e não era comprometida completamente na  causa de 
Jesus, por isso não víamos a justiça e o amor necessários na igreja.

Ao  contrário,  ela  criou  mecanismos  para  combater  os  que  queriam  entregar-se 
completamente  à  causa,  levantando  acusações  pessoais  para  se  proteger  de  uma 
possível evasão de membros para o movimento de restauração dos princípios que a 
ICOC estava perdendo.

Até certo ponto, dá para entender o porquê. Se a liderança pregar o que é justo e, pelo 
trabalho  árduo  no  discipulado,  entregar  todo  o  coração  para  resgatar  os  princípios 
básicos, teria muitos problemas com alguns membros e alguns conselheiros.

Então,  numa tentativa de se evitar  problemas, foi  preferível  fazer a política da “boa 
vizinhança”:  não  é  colocado  o  padrão  bíblico  por  parte  da  liderança  para  que  os 
membros não exijam um padrão da liderança.

Veja bem: ainda que existam pregações que, eventualmente, chamem os membros da 
ICOC ao comprometimento, o trabalho pessoal no discipulado não corresponde.

Em  muitas  outras  denominações  religiosas,  há  também  pregações  que  chamam  os 
membros ao comprometimento total,  mas não passam de palavras soltadas o vento 
porque não há o discipulado que ajuda efetivamente cada um a ser comprometido.

Não há como resgatar o primeiro amor se não houver um compromisso total de todos 
os  líderes  de  setor  da  ICOC,  dando  seus  frutos  pessoais  e  verdadeiramente  se 
envolvendo em estudos, sendo frutíferos e discipulando semanalmente com justiça e 
amor.

Infelizmente, há casos em que o líder somente vai pregar na igreja de domingo e na 
semana, mas no restante dos dias ele desaparece do ministério.

Como resgatar os princípios numa igreja onde os que lideram não têm praticado tais 
princípios bíblicos que deveriam estar cravados em seu coração?

Ainda que haja um envolvimento emocional forte entre os membros, se não houver o 
resgate de princípios que realmente nos levam a sermos discípulos comprometidos com 
amor e justiça, a igreja se torna um clube, veja o que diz em Lucas 14.33:

33 Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo.



Nossa amizade com Jesus é mais importante do que qualquer outra. Por isso precisamos 
privilegiá-la acima de tudo.

14 Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. 
(João 8.14)

Se  temos  amigos,  ainda  que  dentro  da  igreja,  que  não  nos  ajudam  a  sermos 
verdadeiramente comprometidos com Jesus, mas nos chamam de irmãos, é provável 
que estejamos participando de uma comunidade social e não da igreja de Jesus.

Dessa forma, sabendo que o Reino não consiste de palavras, mas sim de poder, vemos 
pelos frutos onde realmente estão aqueles que fazem a vontade de Deus

20 Pois o Reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. 
(1 Cor 4.20)

43 “Portanto eu lhes digo que o Reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos 
do Reino.

(Mateus 21.43)

E lutamos, insistentemente, para que Deus seja glorificado por meio dos frutos.

8 Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto; e assim serão meus discípulos. 
(João 15.8)

Eu oro para que Deus nos mantenha firmes e desfaça todos os argumentos pessoais e 
humanos feitos  por  pessoas  que não dão os  frutos do Reino e que contaminam os 
corações com amargura em relação àqueles que entregam seu coração num verdadeiro 
comprometimento à causa de Jesus.

Assim, certo dia, entendi que seria impossível, no caso da ICOC, resgatar os princípios, 
pois minha luta seria inútil, uma vez que a liderança já os havia abandonado.

Tive  de  tomar  uma  difícil  melhor  decisão  de  me  juntar  ao  novo  movimento  de 
restauração,  pensando em minha saúde espiritual  e  na de minha família,  ainda que 
tenha muitos queridos amigos na ICOC, os quais desejo do fundo de meu coração que 
um dia estejamos unidos num movimento que verdadeiramente resgata os princípios 
bíblicos e mantenhamos uma verdadeira amizade baseada na Palavra de Deus, motivo 
pelo qual escrevo este artigo.

9) Grandes coisas que Deus tem feito em S. Paulo nos últimos 12 meses

Como dito antes, vejamos em 1 Coríntios 4.20:

20 Pois o Reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. 



Para que este artigo não fique somente em palavras, é sempre inspirador escutar as 
boas notícias do poder de Deus em nosso meio.

O novo  movimento  começou  oficialmente  com  07  missionários  vindos  dos  Estados 
Unidos em setembro de 2011:

Da esquerda para direita: Joey, Tyler, Shay, Margie, Lynda, Raul e Malcolm. Os corajosos 
missionários que deixaram tudo em Los Angeles para amar e levar salvação aos brasileiros!

E, assim como vemos no livro dos Atos dos Apóstolos, Deus tem trabalhado, para sua 
exclusiva  glória  em seu  mover  aqui  em São  Paulo,  chegando  em março/2013  a  33 
discípulos.

Desde então, nesses últimos 12 meses, até março/2014, vimos o poder de Deus com 35 
batismos, 20 integrações (sendo que 19 da ICOC) e 8 restaurações. Foram adicionados o 
total de 66 almas salvas nos últimos 12 meses, a Deus todas as glórias!!

Toda a igreja reunida em outubro/2013, durante as olimpíadas no Parque da Mooca!



Culto em fevereiro/2014, na visita do casal de presbíteros Lance e Connie Underhill, com mais de 120 
pessoas presentes

Tivemos  de  enviar  alguns  discípulos  de  volta  aos  Estados  Unidos  e  ao  Chile,  como 
missionários e, agora (março de 2014), depois de 2 anos e meio que 7 missionários aqui 
chegaram,  já somamos 84 discípulos!  Isso é o  poder  de Deus pela  restauração dos 
princípios básicos!

Deus está construindo um forte ministério universitário, que já conta com 18 discípulos 
na USP, 5 na FATEC, 1 no Mackenzie e 1 no Instituto Federal, ao todo, os universitários 
já somam 25!

A alegria contagiante dos discípulos da USP

A Deus toda a glória!



10) Convidamos você para sonhar conosco e ter os melhores dias de sua vida.

João 1.45,50

45 Filipe encontrou Natanael e lhe disse: “Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na Lei, e a respeito 
de quem os profetas também escreveram: Jesus de Nazaré, filho de José”. 46 Perguntou Natanael: “Nazaré? 
Pode vir alguma coisa boa de lá?” Disse Filipe: “Venha e veja”. 47 Ao ver Natanael se aproximando, disse 
Jesus: “Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade”. 48 Perguntou Natanael: “De onde me 

conheces?” Jesus respondeu: “Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o 
chamar”. 49 Então Natanael declarou: “Mestre , tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel!” 50 Jesus disse: 

“Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa!”

Antes de dar ouvidos a boatos a respeito do poder de Deus, Felipe convidou Natanael: 
“venha e veja”!

Felipe não conseguiria convencer Natanael sobre o messias se não o chamasse para ver.

Não se pode colocar o Reino de Deus e todo seu poder em um artigo como este, por isso 
chamamos você a ver com seus próprios olhos.

Precisamos testemunhar o plano de Deus se concretizando em nosso meio.
Por isso chamamos a virem nos visitar todos os que tenham qualquer dúvida e que 
desejam  realmente  ter  vidas  comprometidas  como  discípulos,  restaurando  os 
princípios básicos: 

• um discipulado efetivo semanal, uma a um, com graça, amor e justiça – 1 João 
3.11, 1 Coríntios 13.10, 1 Coríntios 4.16,17; 

• o  objetivo  para  que  todos  os  membros  da  igreja  sejam  completamente 
comprometidos com a causa de Jesus – Lucas 14.33; 

• a visão para evangelizarmos o mundo em nossa geração, que nos impulsiona a 
sairmos do comodismo e nos une poderosamente, pois temos um propósito em 
comum para o qual dedicamos nossa vida. Isso nos faz sentirmos úteis para Deus 
– Colossenses 1.6, Atos 17.6,7, Mateus 24.14, Mateus 28.18,20, Marcos 14.9; 

• uma liderança central e efetiva, como no primeiro século, para que as igrejas se 
mantenham  unidas  e  entrelaçadas,  não  sendo  distorcidas  pelo  engano  da 
autonomia (divisão), se aproximando do mundo religioso superficial composto 
por  igrejas  de  diferentes  padrões,  contrárias  umas  das  outras,  ainda  que 
pertencentes a uma mesma denominação - Filipenses 3.17, Filipenses 2.2, João 
17.22,23.

Tenho fé  de  que  os  melhores  dias  em sua vida  virão,  ainda que  você possa  sofrer 
perseguições (elas fazem parte – 2 Tim 3.12), venha e veja! A Deus todas as glórias!

Veja nossos endereços de cultos: http://www.saopauloicc.org/     
por Renato Tria

http://www.saopauloicc.org/

	“Reunião de princípios coordenados de modo a formar uma doutrina”

