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Agradecimentos & Reconhecimentos 

 

“Ideias importantes são primeiramente ridicularizadas, depois atacadas e 

finalmente absorvidas”.-Schopenhauer 

Há um pouco mais de cinco anos eu estive recluso dentro de mim, em relação 

a visão religiosa adquirida por mais de 30 anos de minha vida cristã,  Por 

conseguinte, nesse período me pus a refletir sobre a contextualização da igreja 

evangélica semi-reformada com suas ramificações; históricas, pentecostais, 

neopentecostais, sapateados & retetéis, bem como sobre a badalada! igreja 

celular (modelo G/M12). Foram dias difíceis e de profunda reflexão sobre a 

minha fé em um Deus, supunha eu, quiçá, observava todo esse 

comportamento promiscuo da igreja contemporânea taciturno e indiferente 

diante dos seus escolhidos, os quais entregues a movimentos sutis, 

inclusive...Pasmem! de inovações gospel, influenciados por pseudos religiosos 

restauradores da igreja no século 21. Mas o “El Raí” (Deus que tudo vê) estava 

ali a observar tudo com muita tristeza, bem como decepcionado com a sua 

igreja que se tornara uma piriguete religiosa secular.  Conquanto, uma 

semente da verdade foi plantada dentro do meu coração em uma igreja 

evangélica em 1985,(quem diria, hein irmãos!), a mesma brotou, e cresceu 

alicerçada na palavra genuína do grande Elohim e hoje sou grato a todos; 

Primeiramente a este Deus (YHWH), o qual me parecia inalcançável conforme 

a visão horizontal que me foi repassada ao longo desta caminhada, rumo a 

Sião prometida e seu reino “estado de Deus” e do Messias Yeshua aqui na 

terra. 

Agradeço aos meus queridos irmãos cristãos, especialmente aos evangélicos 

semi-reformados que me acolheram com amor fraternal em Cristo Yeshua, 

claro! no entendimento que lhes foi transmitidos pelos pseudos pais da semi-

reforma da igreja protestante do século XVI. Também quero destacar a visão 

cidadã que adquiri nesse ínterim, num período de mais de 15 anos na escola 

da vida militando nos movimentos sociais, políticos e culturais, os quais, me 

deram uma visão real do funcionamento universal da sociedade 

contemporânea. Durante esta jornada procurei também compreender porque a 

igreja cristã, especialmente a evangélica semi-reformada  chegou nesse 

estágio de apostasia generalizada atual, onde os valores cristãos, estão sendo 

substituídos pelos valores seculares, Os quais, implantados sutilmente dentro 

da igreja por seus parceiros do pecado e do caos via maçonaria.  

Cheguei a uma conclusão, e por mais que eu sinta falta ocasionalmente da 

comunhão com os meus queridos irmãos evangélicos...não posso mais  
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compartilhar os mesmos sentimentos e visão utópica! (alienados!) os quais 

havia dentro de mim antes de conhecer a igreja nesse estágio de apostasia do 

século 21. A distância da instituição eclesiástica nesse curto espaço de tempo, 

me fez aproximar mais e mais do Deus YHWH (Yavé), o eterno. Agora os meus 

olhos veem o invisível, e simplesmente descobri que Ele também é palpável. e 

estava todo tempo aqui dentro de mim através do Kadosh (Espírito Santo). “Se 

alguém abrir a porta do seu coração eu e o pai viremos a ele e faremos 

morada” Mateus. Não poderia mais continuar fingindo que estar tudo 

maravilhoso, se a verdade foi oculta no sistema religioso humano atual. Pois a 

igreja cristã, especialmente a evangélica semi-reformada em sua grande 

maioria,  já aderiu ao sistema secular capitalista e místico que tem um deus 

estranho no seu comando, o  G∴A∴D∴U∴ (maçônico, Apolion,o diabo) o qual 

faz tropeçar pelo caminho bilhões de ovelhas incautas de Yeshua/ “Jesus”.  

Doravante, estarei ampliando a visão sobre o cristianismo messiânico, baseado 

na proposta da igreja apostólica do século I, através do movimento espiritual 

(não institucional) “Cristão Bereano”. Não tenho a pretensão de tentar restaurar 

e/ou reformular o irreformável, (acabou, salve-se que puder doravante!)  pois o 

tempo é exíguo para que a igreja espiritual do Messias, possa colocar azeite 

em sua candeia, e lave ás suas vestes sujas da prostituição do mundo antes da 

chegada do grande dia da destruição. Sim!,amigos & irmãos, me proponho tão 

somente...e agora como simplesmente (cristão desigrejado!) remanescente da 

pseuda “Igreja espiritual” que ai estar toda misturada...Aleluias!...ops!. 

Contextualizado apenas nas Escrituras Sagradas,  irei,  (...) fazer a minha parte 

como Cristão Bereano em benefício da verdadeira igreja do Cristo Yeshua, o 

Messias, até o fim!... 

Até mais irmãos!!!  a gente se encontra por ai defendendo também as nossas 

995 teses. “Pois que: Se o monge Martinho Lutero queria apenas melhorar a 

igreja Católica romana e deu no que deu a piorando “infinitamente mais”!, Eu 

me proponho o reverso... Apenas desmitificar e socializar o caos filosófico e 

doutrinário dentro da igreja católica, de sua franquia evangélica & Cia mística 

iluminada” (maçonaria)...Pois eu não sou “besta, hein”, não quero que a história 

me acuse de também ter criado outro monstro do apocalipse...”Instituição 

religiosa”...Pois do jeito que estar, não pode ficar...Que o Adonai tenha 

misericórdia de todos nós, AMÉM!!! 

                                                                     Irmão Riba Gonçalves 

                                                 ex-evangélico, agora desigrejado,graças a Deus! 
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Introdução a proposição do MCB! 

 

O Movimento Cristão Bereano “MCB” que ora se delineia como uma alternativa 

espiritual para os cristãos, especialmente os evangélicos da reforma parcial 

protestante de Lutero & Cia do século XVI. traz em seu contexto 

contemporâneo, a simplicidade da igreja apostólica do século I, na visão onde 

cada cristão era um sacerdote em adoração diante do Deus YHWH,o eterno. O 

projeto espiritual e evangelístico  proposto pelo  MCB não se apresenta como 

uma nova “igreja institucional” no século XXI, como fizeram os nossos pseudos 

reformadores do século XVI, mas sim, abre mão dessa prerrogativa do 

empoderamento da igreja como forma de atrair os pecadores para seu reino 

denominacional horizontal, através desse modelo de proposição religiosa que a 

igreja adotou para si atualmente, o qual é baseada na visão secular, 

especialmente dos últimos 30 anos.  

Outrossim, romper com a visão templista e mística que a igreja semi-reformada 

tem adotado da igreja Católica Romana, e instituições filosóficas 

(especialmente da Maçonaria), as quais, tem levada a igreja evangélica ao 

extremo das ilusões religiosas e tradições pagãs, promovidas pelo 

messianismo utópico dos restauradores ilusionistas que alienam a igreja cristã, 

especialmente no meio das congregações evangélicas. 

O caminho que o MCB se propõe a trilhar doravante pode ser considerado 

“inovador e/ou revolucionário”, no sentido de também romper com o 

redirecionamento que a igreja cristã adotou para si no século IV, com a 

aceitação do fatal édito de Milão do imperador Constantino em 313 d.C., o qual 

mudou o rumo espiritual da mesma para sempre, quando introduziu o 

misticismo e o cerimonial da corte romana em sua liturgia. A reforma 

protestante do século XVI iniciada por Lutero, Zwinglio e Calvino como  
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contemporâneos, não tiveram “Forças” suficientes para abandonar os 

costumes do clero, e nem de romper definitivamente com a sua eclesiologia 

filosófica, mística e pagã.  

Hoje a igreja evangélica na atual conjuntura espiritual, não poderia ser outra 

diferente da matriarca vaca gorda medieval, (Igreja Católica Apostólica 

Romana). Se naqueles idos, os principais motivos da “separação” foi as 

famigeradas indulgências. A novel vaca leiteira curraleira Protestante, mãe dos 

bezerros mimosos evangélicos desmamados, que em sua grande maioria 

estão perdidos nas florestas das vãs filosofias gospel. Pegou o carreiro da 

corrupção religiosa, e adotou a visão da prosperidade e da luxúria no século 

XXI. (é tudo igual) Por isso é que se diz...tal mãe, tal filha!!!. 

 

Para a nossa meditação irmãos! 

 

Após cruzar florestas virgens, 

Como fazem os bons bezerros 

Um bezerro retornou para casa; 

Mas uma sinuosa trilha seu rastro deixou 

Como todos os bezerros deixam. 

Trezentos anos se passaram desde então, 

O bezerro está morto, eu acredito. 

Mas seu rastro ainda permanece, 

E a moral da história está aí. 

No dia seguinte o rastro farejado foi 

Por um cão solitário que por ali passou; 

Então o sábio vaqueiro 

Seguindo a trilha por vales e estepes, 

Trouxe o rebanho atrás de si, 

Como os bons vaqueiros fazem. 

E desde então surgiu grande clareira na mata, 
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Pela velha floresta surge um caminho. 

E muitos homens por ela foram e voltaram 

E alargaram, arrumaram, ampliaram. 

E proferiram palavras de justa ira 

Por ser tortuoso tal caminho. 

Mas mesmo a contragosto ainda o trilharam, 

A primeira trilha daquele bezerro, 

Por entre árvores e entre espinhos ficou sinuosa 

Pois cambaleava enquanto caminhava. 

Este caminho na floresta virou rua, 

Que curva, vira e curva novamente; 

Esta rua torta virou estrada 

De pobres cavalos com suas cargas 

Labutando sob o ardente sol 

Numa viajem de três milhas e meia. 

E assim por um século e um meio 

Seguiram nos passos daquele bezerro. 

Os anos voaram velozes, 

A estrada virou rua de aldeia; 

E antes que os homens dessem conta, 

Virou avenida congestionada da cidade; 

E logo rua central de uma metrópole renomada; 

E homens há dois séculos e um meio andaram 

Na trilha de um bezerro. a cada dia cem mil 

Pessoas seguem o cambaleio do bezerro; 

Tal tortuosa jornada vira rota de continente. 
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Por onde passam cem mil homens 

Passou um bezerro, morto há trezentos anos. 

E eles ainda seguem o caminho tortuoso, 

E perdem cem anos por dia; 

E assim prestam tamanha reverência 

A tão bem firmado precedente. 

A lição moral que isto ensina por mim é pregada; 

Os homens são propensos a seguirem cegos 

Ao longo das trilhas dos bezerros da mente. 

E a trabalhar dia a dia, sol a sol. 

Para fazer o que outros homens fizeram. 

Eles seguem no rastro batido, 

Pela beira e pelo meio, para frente e para trás. 

Permanecendo ainda em seus tortuosos caminhos, 

Mantendo o caminho que outros fizeram, 

Eles fizeram do caminho uma trilha sagrada, 

Ao longo do qual suas vidas se movem. 

Como sorri o velho sábio deus da floresta, 

Ele que viu o primeiro bezerro passar! 

Ah! Muitas coisas este conto poderia ensinar - 

Mas não sou ordenado para pregar. 

 

- Sam Walter Foss - 

 

O projeto Movimento Cristão Bereano pode ser a resposta de suas orações no 

presente. Pois muitos cristãos sinceros, mas, decepcionados com esta “coisa” 

que tem se transformado a “igreja Cristã”,  estão de fora do aprisco do Senhor  
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Yeshua/Jesus. Quiçá, retorne ao redil pelo caminho reto traçado pelo Messias, 

o Cristo filho de Deus,  Portanto: “não se desvie nem para a “direita” e nem  

para a “esquerda” (seremos Cristocentrico). Neste sentido, o projeto MCB traz 

uma proposição na visão de movimento espiritual alternativo sem estar debaixo 

do jugo do clero, mas  funcionando através dos membros da igreja templista 

e/ou em grupos alternativos e residenciais dos (NBE).   

Pois o mundo não suportaria mais, um novo modelo de igreja restaurada com 

esta estrutura física profissional e eclesiástica atual ($$$)...Se duas já é muito; 

Católica & Evangélica...e já  colocou o sistema do “cristianismo” de ponta 

cabeça... imagine três modelos de igrejas?...Jesus, misericórdia! (...) Seria o 

caos religioso total na terra!. Ademais, nunca esteve no projeto de Deus uma 

igreja cerimonial e litúrgica como à atual, reunindo-se dentro de um templo 

construído por mãos humanas. Mais sim, o grande Elohim YHWH,o eterno 

sonhou morar dentro dos cristãos, através do modelo da igreja primitiva do 

século I via o Kadosh, a qual reunia-se em suas casas e ambientes alternativos 

quando necessário.  

É sabido que esta “igreja primeira” (diga-se de passagem!), possuía uma vida 

normal como em qualquer outro grupo dentro do império romano e/ou povos 

conquistados. (Roma percebeu isso e mudou tudo usurpando o poder espiritual 

da igreja para si!). O MCB se apresenta como um movimento espiritual, 

objetivando resgatar o Cristianismo Messiânico do século I. Todavia, 

contextualizado no presente.  Romper sim!, não com a igreja Espiritual do 

Messias que estar dentro das denominações cristãs atuais. Mas sim. com as 

tradições, com os dogmas e o misticismo religioso desta igreja cristã apostata, 

especialmente na igreja evangélica...É possível mudar...basta tão somente 

acreditar e sair do SISTEMA!!!. Pois que, “Se a verdade vos libertar, 

verdadeiramente sereis livres”                                                                                

Irmão Riba Gonçalves  

O cristão bereano, amém! 
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Implantação do projeto MCB 

 

Plano de Ação; 

Na web (em princípio no Blog) 

• Intensificar as críticas a reforma protestante de Lutero & Cia 

• Mostrar ás deficiências da proposta da igreja evangélica atual 

• Propor um cristianismo alternativo para os cristãos baseado na 

simplicidade da igreja primitiva do século I 

• Explicitar os escândalos da igreja cristã contemporânea, especialmente 

da evangélica e seu movimento gospel nas redes sociais. 

• Mostrar que os lideres cristãos, especialmente os evangélicos fizeram 

um comercio da religião para usufruírem de suas rendas 

• Convencer os cristãos que a proposta de Yeshua/Jesus não estava 

incluído o templismo 

• Relacionar os evangélicos à igreja católica, e consequentemente a uma 

extensão do império romano inimigo dos cristãos 

• Convocar todos os cristãos sinceros a uma profunda reflexão sobre sua 

fé no Messias filho do Deus Elohim,o eterno 
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• Rejeitar a veneração dos cristãos ao templismo e seu sectarismo 

religioso 

• Mostrar os custos elevados para manter um templo funcionando cujo 

recursos sai do bolso da igreja 

• Tecer críticas a todas ás instituições místicas que possuam pseudos 

fundamentos cristãos 

• Denunciar os cristãos, especialmente seus lideres de envolvimento com 

a maçonaria, os rosacruzes, bem como com a política e o sistema secular 

• Trazer a tona os objetivos dos conspiradores illuminati contra os cristãos 

e denunciar a igreja de negligencia sobre o tema 

• Mostrar as vantagens de reunir-se em suas residências e/ou ambientes 

alternativos em pequenos números de crentes, bem como de possuírem uma 

vida normal em meio a comunidade 

• Aceitar apenas ás escrituras sagradas como sua regra de fé e abominar 

os enxertos do novo testamento 

• Tornar público os nomes verdadeiros do: Deus do grande Israel YHWH 

como o pai, e YESHUA como o filho e aceitar só a influência do Espírito 

Consolador KADOSH como um só Deus em suas vidas 

• Criar um site, um Studio, um Hangout, uma web TV, assim como um 

programa de rádio e TV com a proposta do movimento como forma de 

disseminação e  publicidade e base de luta religiosa. 

• Criar uma rede de contatos de blogueiros, donos de TV web e hangout e 

cristão autores independentes 

• Criar uma rede de contatos de instituições religiosas independentes e 

afins 

• Criar uma rede de associações ,movimentos populares, institutos de 

cidadania e de direitos humanos 

• Criar uma rede de leitores cristãos interessados na visão do projeto MCB 

• Criar o primeiro grupo de reunião como protótipo não institucional do 

MCB que será implantado em cada cidade, os quais terão suas sedes de 

representação legalmente constituído pelo  instituto que será pessoa jurídica no 

país e posteriormente com sucursais no exterior 
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• Fundar o instituto de apoio ao Movimento Cristão Bereano como órgão 

formal e jurídico de representação 

• Ao reverso de toda tentativa de reforma, estimular líderes cristãos a 

permanecer dentro de suas congregações objetivando influenciar os mesmos a 

obedecer apenas as escrituras sagradas 

• Aceitar passivamente disciplinas que por ventura possam ocorrer, bem 

como lutar para permanecer na igreja quando forem ameaçados de expulsão 

(pois esse é o desafio da mudança e da libertação religiosa) 

• Não deixar de participar de algumas festividades de sua igreja e 

contribuir voluntariamente na mesma sem a obrigação de ser dizimista fiel (pois 

o dízimo cristão não é bíblico) 

• Contribuir com a divulgação e disseminação do movimento, assim como 

financeiramente quando sentir que vale a pena investir nas ações do projeto 

MCB (de graça recebei e de graça daí!) 
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O SONHO DA MISSÃO (revelação) 

 

Irmão Riba Gonçalves inicio de 1988 em Araguaína/TO. AD/Cadetins 

NÃO EXISTE UMA PONTE PARA O HOMEM ATRAVESSAR O RIO DA 

MORTE, A NÃO SER PELA PALAVRA DE YESHUA /JESUS O MESSIAS 

Eu me encontrava em uma terra deserta, o vento soprava violentamente aquela 

areia quente no meu rosto...o pó sufocante era levantado ao ar formando uma 

grande tempestade de areia acima de nós. No caminho encontrava pessoas 

magricelas e de peles ressequidas pelo sol causticante. Muitas pessoas 

carregavam cestos sobre suas cabeças, porém os mesmos  só havia alguns 

punhados de alimentos. Aquelas pessoas famintas andavam em todas as 

direções daquele lugar mais não encontravam alimentos suficientes para 

sustentar suas famílias. A visão era assombrosa, milhares, de milhares de 

pessoas na beira da estrada gemendo de dor e famintas pedindo um pouco de 

comida. Crianças e velhos rastejavam ao encontro de qualquer forasteiro que 

passasse por aquela estrada da morte. Ali, podia se ver centenas de milhares 

de esqueletos de pessoas e carcaças de animais jogadas ao relento. Eu olhava 

aquela cena apocalíptica com uma dor profunda dentro do meu peito, pois 

sabia que aquela gente estava fadada a morte cruel causada pela fome.  

Nisso uma mulher com uma criança raquítica no colo se aproxima de mim e 

implora um pouco de alimento para dar a sua criancinha que estava morrendo 

aos poucos. Então resolvi perguntar o motivo daquela devastação no lugar. A 

mulher respondeu com horror e lágrimas nos olhos ao se referi a causadora 

daquela desolação fatal. Disse-me que tudo aquilo estava acontecendo devido 

uma enorme serpente que habitava no rio ter impedido os campesinos de fazer  



Pág. 14 

seus canais de irrigação para produzir alimentos suficientes para o povo, assim 

como fazer suas pescaria para o complemento de sua dieta diária. A mulher 

também alegou que na outra margem do rio havia uma terra apropriada para 

agricultura sem necessitar de irrigação mais a serpente se dizia dona do rio e 

não deixava ninguém atravessá-lo a margem posterior 

 Naquele instante eu vi alguns homens tentando fazer uma ponte sobre o rio, 

mas a serpente vinha e destruía tudo apenas com uma rabanada de sua calda 

fatal e depois se esbaldava em gargalhadas diante das pessoas. Então, de 

súbito lembrei...quem sabe, possa haver uma ponte mais resistente onde as 

pessoas possam atravessara-la a outra margem do rio sem perigo. Enquanto 

divagava em meus pensamentos, apareceu diante de mim duas crianças que 

flutuavam levemente sobre o chão as quais traziam  uma caixinha de presente 

na mão. Elas olharam para mim e começaram a dialogar comigo sobre como 

as pessoas poderiam atravessar aquele rio tenebroso sem serem molestadas 

pela serpente bravia e devoradora de homens - Lhes interpelei como assim 

crianças? – Em seguida elas me levaram até a margem do rio e pediram para 

que eu entrasse na água, eu temi, pois havia constatado a fúria da cobra 

dentro d’água diante do povo.  

Por fim, criei coragem e desci ás águas até dar nos joelhos – de repente avistei 

a serpente bem distante, mas a bicha ao me ver na água veio como um foguete 

para cima de mim. Nesse momento sair em disparada de dentro do rio e as 

duas crianças ficaram como sorrindo sutilmente de mim ao contemplar aquela 

cena hilária  - disse resmungando...crianças!. Então aquelas duas crianças 

flutuantes olharam seriamente para mim e com toda autoridade de um ancião 

disseram, rapaz de pouco fé - naquele momento, meu Deus! eu não tinha 

aonde meter o meu rosto e a engoli  á seco e cabisbaixo a minha vergonha.  

Ao levantar os meus olhos vi as duas crianças flutuando sobre o rio e aquela 

serpente com parte do corpo e a cabeça de fora d’água ás acompanhava 

furiosa, contudo,  ela não tinha nenhum poder sobre aquelas crianças. Em 

seguida, as crianças me convidam para entrar na água novamente - Desta vez 

eu criei coragem e fui ao encontro delas, ás quais aspergiram  dentro d’água 

uma porção de uma espécie de pó que havia dentro daquela caixinha de 

presente.  

Naquela parte, o rio era estreito e raso, possivelmente media aproximadamente 

uns 30 metros de largura, naquela altura que adentrei a água dava no meu 

peito. Ali, a serpente começou a esbravejar palavrões e a se gabar, dizendo – 

Eu só deixo atravessar, pescar e fazer canais no rio aquele que eu quero, pois 

sou a dona deste rio, e aqueles que não são dos meus eu os devoro...ela 

bufava de raiva e dizia para as crianças flutuantes...deixa este jovem sozinho 

sem ajuda de vocês para ele ver o que faço com ele. Naquele momento ao  
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ouvir aquelas palavras ameaçadoras me dava calafrios e pavor de estar 

sozinho dentro daquele rio. As crianças que flutuavam permaneciam caladas 

enquanto me ajudava atravessar o rio tenebroso. Mas, misteriosamente me 

sentia protegido até chegar a outra margem com segurança;  

Ao chegar em terra firme do outro lado do rio, percebi que as duas crianças já 

não estavam comigo, contudo, me sentia seguro como se estivesse voltando 

para o lar. Ao caminhar no lugar fui surpreendido por dois personagens com 

aparências humanas, que me acompanhava na revista da nova terra. Também 

percebi que seus corpos brilhavam e suas presenças me trazia uma paz jamais 

sentida em toda minha vida. – Andávamos por um caminho no meio de uma 

linda floresta de odor agradabilíssimo e de árvores impressionantemente 

frondosas e tão diferentes das que eu conhecia na margem desértica da terra . 

Vi raios luminosos sem calor que deslizavam entre as folhas e caiam sobre a 

terra deixando a mesma toda iluminada. Nesse ínterim, os meus dois 

acompanhantes iam me explicando o que havia acontecido com aquele lugar 

mas não me recordo de todas suas palavras, pois estava extasiado com aquela 

beleza indescritível. Olhei para cima para ver a origem daquela luz e não vi 

nenhum sol, todavia, o esplendor do lugar eu não conseguiria descrever com 

minhas rudes palavras do meu português piegas.  

Ao chegarmos em uma clareira mais a frente, avistei uma imensa planície que 

se estendia por toda parte. Ali a relva  cobria a terra como um imenso tapete 

verde com pequenas ondulações e em seus vales havia magníficos jardins 

coloridos de flores perfumadas. Eu estava em êxtase, conquanto,  sendo 

observado atentamente pelos meus acompanhantes que me deixava tranquilo 

com seus olhares serenos e compassivos.  

Ao nos aprofundamos mais e mais naquela planície sem fim, pude perceber 

que havia pessoas andando por todos os lados. Quanto mais nos 

adentrávamos iam aparecendo milhares de milhares de pessoas com os 

semblantes felizes e corpos resplandecentes com suas vestes de luz tão alvos 

quanto a neve, as quais, nos cumprimentavam alegremente à distância com 

acenos e sempre apontavam para mim como se quisessem me dizer algo 

maravilhoso do lugar, contudo, não lhes era permitido dirigir a palavra para nós.  

Eu tive curiosidade em lhes interpelar sobre isso, e meus acompanhantes me 

fizeram entender que eu ainda não tinha permissão de estar naquela terra 

maravilhosa. Fiquei chocado naquele momento, pois subtendia que já havia 

mudado de vida na terra desértica e ressequida. No meu entendimento eu era 

um cristão “evangélico” (acima de tudo pentecostal!) e já estaria com o meu 

passaporte carimbado (carteirinha de membro) para o céu pois o meu pastor 

sempre me falou isso na igreja. Meus acompanhantes me fizeram entender que 

para estar ali naquele lugar, cada pessoa teria que passar por um processo de  
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transformação individual com a palavra do Deus YHWH,o eterno, e não apenas 

no coletivo como faz a maioria das igrejas cristãs, fiquei perplexo com 

isso...bocejei intimamente...e agora Yeshua/Jesus! quem poderá ser salvo? 

Mais adiante avistei um monte que refletia imensos raios de luz para o ar como 

se fosse de puro ouro. Ao nos aproximarmos daquela visão esplendida eu pude 

perceber que era uma cidade resplandecente jamais conhecida na terra. Eu 

quis me aproximar ainda mais e adentrar naquela cidade de luz, porém fui 

retrucado pelos meus acompanhantes que me relembraram  que eu ainda não 

tinha permissão de andar em suas ruas e apreciar sua linda arquitetura jamais 

imaginada pelo homem. Perguntei quem era o governante dali, eles me 

disseram que ele já esteve na terra convidando a humanidade para  participar 

do seu reino (Estado de Deus) mais o homem lhe rejeitou e o mataram numa 

cruz. Naquele momento eu fiquei profundamente revoltado e ao mesmo tempo 

triste de cortar corações! eu tentei entender como que um ser humano poderia 

fazer algo assim tão cruel com aquele que lhe estende a mão para salvá-lo da 

perdição e lhe oferece um lar seguro. Então, meus acompanhantes me 

disseram que tinham me trazido ali para que ao retornar aquela terra desértica 

e ressequida, falasse para as pessoas das delicias da outra margem do rio que 

eles avistavam constantemente  apenas de soslaio na igreja cristã. Pois esta é 

a terra a qual a serpente não deixava ninguém passar para a outra margem do 

rio para desfrutá-la sem arrendamentos ou posses individuais e ou religiosas. 

Por conseguinte, eu teria que aceitar a proposta daquelas duas crianças que 

me mostraram como fazer atravessar as pessoas para a terra produtiva e de 

delicias infindáveis a qual eu já tinha a resposta para isto. Na minha ignorância 

espiritual percebi que eu não teria capacidade de realizar tal obra,(medo da 

serpente!) e me sentir indigno diante daquela responsabilidade. Meus 

acompanhantes me olharam profundamente  com  olhares compassivos,  

apontaram para cidade de luz e disseram-me, .Entenda rapaz! - o nosso rei dos 

reis irá lhes dar “Forças Espirituais” e entendimento para vencer todas as 

dificuldades que por ventura  vierem sobre si, assim ele prometeu para você 

que nunca lhe desamparará na terra, pois enviou o seu Kadosh (Espírito Santo) 

também para morar em si e consolar os seus escolhidos até o fim. 

Eu me vi entre a cruz e o facão amolado!,  pois sabia intimamente que para ter 

oportunidade de fazer parte daquela terra maravilhosa, teria que ajudar ás 

pessoas famintas à atravessar o rio tenebroso, da serpente falante apenas 

aspergindo aquele pó misterioso, que em principio, era  incompreensível para 

mim naquela visão. Então eles me disseram que eu deveria voltar a terra 

desértica e começar a fazer o translado das pessoas à terra boa e agradável 

para que as mesmas não morressem de fome pelo mundo. Naquele momento 

sentir um desespero tão grande por ter que deixar aquele lugar seguro, 

tranquilo e de paz eterna, â voltar a realidade da terra desértica e ressequida  
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onde as pessoas estavam morrendo de fome diariamente. Então tive uma 

brilhante ideia e tentei negociar com os meus acompanhantes, uma outra 

alternativa para que eu pudesse atravessar as pessoas ilesas para aquele 

lugar de bonanças infindas. A minha proposta era que eu iria procurar uma 

ponte bem resistente de forma tal, que aquela serpente raivosa não pudesse 

destruí-la, assim eu poderia ajudar à atravessar o povo para a terra boa. Meus 

acompanhantes ficaram pasmos com a minha iniciativa e balançaram a cabeça 

desapontados depois de tudo que me mostraram daquele lugar maravilhoso e 

de paz!, e mesmo a contragosto, e como se me dissessem vá, e veja você 

mesmo que não existe pontes seguras para atravessar o rio que leva a vida 

eterna e me deixaram ir.  

Ainda envolto em minha ingênua estratégia, quando dei por mim já estava 

caminhando na margem da terra desértica e ressequida pelo sol abrasador. Na 

medida que eu vagueava na margem do rio a procura de uma ponte bem 

fortificada pelo homem, e de tal forma que ela pudesse suportar a fúria daquela 

serpente arrogante e falante, O tempo ia passando como se fora anos a fios na 

minha busca desenfreada e não a encontrava se quer uma  bendita pinguela.  

Na medida que caminhava na margem do rio, eu avistava as pessoas 

pescando um peixe aqui, outro peixe ali, que mal dava para alimentar seus 

familiares. Enquanto isso, a fome  do lugar ia se agravando consideravelmente. 

Meu desespero aumentava cada vez mais por saber como ajudar as pessoas à 

atravessar aquele rio, mais não tinha fé suficiente para usar aquele pó 

misterioso da caixinha de presente (pois achava o mesmo muito simples e 

banal para tal coisa...eu queria mesmo era algo palpável, robusto e que me 

desse segurança na travessia daquela gente sofrida).   

Intimamente eu sentia que minha busca por uma ponte bem resistente tinha 

fracassado, pois já se passara muitos anos, e quanto mais eu andava na 

margem do rio, ele parecia que não tinha fim, oxalá existisse uma ponte segura 

sobre o mesmo, divagava já em dúvidas... 

Cansado e decepcionado com aquela busca ingênua, resolvi voltar, e tentar 

ajudar à atravessar as pessoas para a terra boa através daquele pó misterioso 

da caixinha de presente, o qual ás crianças flutuantes me ofereceram como 

solução para acabar com a  fome do povo. Todavia, me dava calafrios ao 

lembrar que teria que enfrentar sozinho a serpente no rio da morte, desta feita 

sem a ajuda das duas crianças que flutuavam sobre as águas no rio da besta 

fera bravia a qual se dizia dona do mesmo. Sim!  eu temia aspergir aquele pó 

nas águas turvas para que as pessoas pudessem atravessar seguras ao seu 

destino de bonança e felicidades! (pensava eu, e se não dé certo hein 

irmãos?), Contudo, no fundo, eu sabia levemente que aquele pó misterioso, 

mas muito poderoso, poderia ser a palavra de Deus na sua simplicidade...  
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mas,mas,mas???Após anos de frustração a procura de uma ponte segura para 

atravessar as pessoas para a terra que produz leite e mel...lá estava eu de 

volta objetivando pegar a passagem apontada no princípio pelas duas crianças 

desta revelação, quando de repente avistei uma mulher sozinha dentro de uma 

canoa pescando no rio tenebroso. Avisei-a do perigo de estar ali, implorei para 

que ela se retirasse da água senão a serpente iria lhe matar. Ela alegou que ou 

pescava ali, ou seus filhos morreriam de fome, portanto, não tinha escolha. A 

mulher estava ainda falando quando de uma só abocanhada a serpente  

engole-a até a altura do seu quadril.  

Nesse momento aproveito que a serpente estava com a mulher como se 

tivesse entalada e pulei dentro d’água, e começa uma luta feroz entre eu e a 

serpente.  Agarro nas duas pernas da mulher e começo a puxá-la para  retirá-la 

de dentro da boca da serpente e do leito do rio, mais a serpente foi mais astuta, 

encontrou uma raiz bem forte na margem do rio e fez um laço na mesma, de tal 

forma que eu não conseguia mais levar a mulher  para cima da ribanceira e pô-

la segura em terra seca. Na verdade, eu também queria provocar a morte da  

serpente asfixiada. Mas a danada da astuta serpente percebeu o meu plano (a 

bicha parecia gente!)  e se retorcia toda já lhe faltando a sua força devido a 

falta de ar nos seus pulmões, em seguida sentir que a mulher já inerte 

começava a se soltar da boca da serpente, contudo, todo aquele esforço foi em 

vão pois a mulher já estava sem vida. 

Quando olhei acima da ribanceira do rio, vi que aquelas duas lindas crianças 

que flutuavam estavam ali a me observar, incrivelmente estupefatas devido 

aquela luta corporal frenética, puxa pra cá...puxa pra lá, na qual eu travara com 

a cobra falante Porém me deixaram lutar sozinho no meu afã de tentar salvar 

aquela mulher imprudente da morte certa. Percebi que as crianças estavam 

com aquela caixinha de presente que havia dentro o pó que continha o poder 

sobrenatural possivelmente um mistério de Deus. Em seguida, elas balançaram 

suas lindas cabecinhas de cabelos brancos como a neve como sinal de 

reprovação por aquele ato rude realizado por mim, e em seguida, 

desapareceram daquela cena de luta, Todavia, deixaram cair 

propositadamente no chão a caixinha de presente que continha o pó poderoso 

de Deus. Então com humildade (enfim! Aleluias!) peguei aquele pequeno objeto 

misterioso que cabia na palma da minha mão ,pelo qual eu poderia ajudar a 

trazer a vida para as pessoas famintas da terra desértica e ressequida.  

Dali em diante ao retornar para ajudar as pessoas à  atravessar o rio da 

serpente assassina e cruel, a minha mente ia se abrindo ao entendimento 

daquele sonho misterioso, bem como da realidade social, política e religiosa do 

mundo. Agora, os meus olhos podem vê o oculto dos segredos dos homens 

(maçonaria e falsa igreja) e suas utopias religiosas.  Agora. após 30 anos que  
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andei em busca de uma ponte (igreja) bem fortificada feita por mãos humanas, 

fui sim, a sua procura objetivando encontrar uma ponte (igreja) segura para 

ajudar na travessia do povo faminto para a terra de fartura da outra margem do 

rio da morte, mas, não ás encontrei em nenhum lugar sobre aquele rio (lugar) 

da serpente assassina e arrogante que falava como o homem,  

Subtendi que só a palavra de Deus sem enxertos e/ou supressões e na sua 

simplicidade da igreja primitiva do século I. como foi mostrado pelas duas 

crianças flutuantes através daquele pó da caixinha de presente,  possui o poder 

de transladar o homem da morte para a vida eterna. Basta tão somente 

aspergir a mesma sobre ás águas turvas dos rios do pecado cheio de 

serpentes humanas ferozes, ás quais estão sobre a terra desértica oprimindo a 

humanidade sem posses e sem igualdade de oportunidades. Só assim 

queridos cristãos, através da palavra do YHWH, o grande Elohim (Deus) sem 

arranjos humanos e na sua simplicidade!  poderemos ajudar à atravessar ás 

pessoas a bela terra prometida que produz leite e mel, acima de tudo, lá 

emanará uma paz indescritível e eterna, pois o espírito do verdadeiro cristão 

deseja voltar a casa do pai. (por irmão  Riba Gonçalves) 
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Manifesto à igreja cristã do Messias 

 

O Movimento Cristão Bereano “MCB” nasce para os interesses maiores e 

espirituais nestes últimos dias, em beneficio tão somente da igreja do Messias, 

o Cristo salvador de toda humanidade. Em seu quadro encontram-se cristãos 

livres, especialmente evangélicos que estão desiludidos com o modelo arcaico 

da reforma parcial protestante iniciada por Lutero, Zwinglio, Calvino e demais 

reformadores da igreja católica romana do século XVI. 

Ao nascer livre e independente do sistema religioso contemporâneo, o MCB 

jamais terá uma visão institucionalizada como fez a igreja parcialmente 

reformada por Lutero & reformistas de 1517, pois seus fundadores entendem 

que a proposta do Deus YHWH,o eterno ao enviar seu filho Yeshua/Jesus para 

a terra, não estava incluso em seu projeto de salvação da humanidade uma 

igreja institucionalizada com a visão templista atual, a qual, muita vezes, 

imposta pelos pais da igreja protestante, por conseguinte, rejeitamos 

veementemente este modelo templista pagão originário da igreja católica 

romana adotado pela igreja evangélica, onde os nossos reformadores 

colocaram apenas remendos novos em roupas velhas (tiraram ás imagens de 

pedras e de madeira e colocaram os “ídolos evangélicos” de carne e osso em 

seus lugares no altar). 

Nesse contexto, o MCB não se inseri no meio cristão como uma igreja 

institucional, mais sim, como um movimento espiritual não jurídico de cristãos 

comuns e livres, que congregam numa igreja já estabelecida e/ou não, e que  
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professam o messias como seu único salvador e guia espiritual conforme estar 

estabelecido no texto bíblico: “os verdadeiros adoradores, adoram o pai 

(YHWH) em espírito e em verdade”. Para sustentar a visão espiritual do MCB, 

o movimento se apoia também no texto sagrado literal  onde Yeshua/Jesus 

declara: “Se alguém abrir a porta do seu coração eu e o pai viremos a ele e 

faremos morada”. Subtendemos que somente o corpo do verdadeiro cristão é a 

casa de Deus na terra. 

O MCB reconhece que todas as pessoas que professam o nome de Yeshua/o 

Jesus de pseudônimo latino como seu único e suficiente salvador, 

Independente da igreja cristã que o mesmo congregue são de fatos e de direito 

os conhecidos “Cristãos” espalhados pelo mundo. Contudo, para fazer parte 

dos escolhidos do Messias o salvador de suas almas, (muitos são chamados e 

poucos escolhidos) o tal precisa ter apenas o mestre e pastor divino 

Yeshua/Jesus  filho do Deus YHWH,o eterno como seu único guia espiritual na 

terra.  

Sendo um movimento de cristão comuns e livres espalhados pelo mundo, o 

MCB não funcionará no modelo litúrgico da igreja evangélica atual parcialmente 

reformada, todavia, terá a sua forma de adoração baseada na simplicidade da 

igreja primitiva, onde cada cristão era um sacerdote no meio do corpo de cristo. 

E suas reuniões serão realizadas em grupos espirituais alternativos e familiares 

sem nenhum clero profissional organizado no comando, mais sim, apenas o 

Kadosh (Espírito Santo) no controle.   

Absorvemos tão somente o modelo da igreja primitiva do século I, “onde ás 

reuniões eram marcadas pelo funcionamento de cada membro, 

espontaneamente, livre, vibrante e aberto a participação dos crentes”. 

Estes grupos alternativos e familiares poderão reunir-se livremente em 

qualquer espaço adequado, eventualmente e/ou permanente gratuitamente em:  

(residência & empresa e afins) e onde tais locais comportem no máximo até 35 

pessoas, mais preferivelmente até  25 pessoas como estabelece as normais 

mais adequadas para um bom aprendizado educacional. Pois os objetivos de 

tais grupos reunidos além da adoração e a confraternização dos crentes, é a 

educação e crescimento do corpo da igreja espiritual de Cristo, objetivando 

prepará-los sem ás amarras institucionais eclesiásticas para encontrar-se com 

o Messias Yeshua/Jesus. Nestas reuniões serão discutidas também a situação 

da igreja contemporânea em todas suas nuances e envolvimento com o 

ecumenismo e a apostasia do século XXI. 

O MCB sendo um movimento de origem cristã reconhece apenas o ministério 

espiritual que parte do clero religioso tem sobre a igreja, entretanto, rechaça 

toda e qualquer forma de imposição eclesiástica dentro do corpo de cristo, que  
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porventura tenha origem no paganismo greco-romano absorvido desde 313 

d.C. pela igreja Católica romana, e posteriormente introduzido na nova igreja 

pela reforma protestante. Bem como refutamos veementemente toda inovação 

persuasiva e secular dentro da igreja evangélica travestida de visão gospel e 

similares, ás quais sejam baseadas na prosperidade e empoderamento da 

igreja como instituição religiosa, objetivando convencer os excluídos dos reinos 

denominacionais e demais profanos ao retorno a casa do pai....”Nem por força 

e nem por violência, mais sim pelo meu espírito” 

A proposição de transformação religiosa/espiritual e social do MCB, defende 

que a igreja do Messias Yeshua/Jesus seja separada das instituições humanas 

tais como: Políticas, Místicas, Financeiras e Filosóficas. Pois tais instituições 

seculares são as principais causas exteriores do enfraquecimento espiritual da 

igreja e da disseminação do misticismo pagão, assim como da visão capitalista 

dentro da mesma. Para haver o controle do domínio exercido por estes agentes 

alienantes, se faz necessário um rompimento definitivo de parcerias com seus 

lideres e apoiadores, por conseguinte, a igreja espiritual do Messias precisa 

depender apenas da ajuda do Kadosh (Espírito Santo). 

Apoiamos as políticas sociais seculares que precisam também do amparo da 

igreja cristã e evangélica, bem como  dos movimentos de livres pensamentos 

religiosos espalhadas pelo mundo. Contudo, será priorizado as iniciativas 

espirituais, sociais, educacionais e criativas dos membros do MCB onde se 

fizer necessário, e este apoio se dará através de recursos financeiros e 

humanos. Todavia, a visão do MCB  aboliu todo sistema de contribuição 

obrigatória entre seus membros, pois tudo que for oferecido para o 

desenvolvimento do movimento será realizado nos moldes da igreja primitiva 

do século primeiro, a qual não conhecia o modelo dizimista em seu meio. (pois 

era tudo dado voluntariamente conforme suas posses). 

Para consecução dos seus objetivos de transformação espiritual e libertação 

das amarras eclesiásticas vigentes na igreja cristã, especialmente na igreja 

evangélica, o MCB criará um instituto de apoio ás suas ações religiosas, 

sociais ,educacional, financeira, comunicação e produção de conteúdos, o qual 

será o suporte formal diante dos órgãos públicos, financeiros e jurídicos. Em 

princípio, este órgão terá suas atividades em todo o país, e quando necessário, 

serão criadas filiais, inclusive no exterior 
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Sobre os principais pontos da doutrina e dogmas da visão 

cristã e evangélica semi-reformada contemporânea  

 

1 - A LITURGIA: 

O MCB entende que a formula litúrgica atual da igreja evangélica, estar 

contaminada bem antes de sua introdução na igreja cristã por Gregório o 

grande (540-604).a qual é uma mistura de paganismo, magia e cristianismo. 

(proveniente do paganismo greco-romano e judaísmo). assim nasceu a liturgia 

na missa da igreja católica romana. Por conseguinte, a missa que se 

desenvolvera no século IV e V foi essencialmente pagã. Na reforma protestante 

pouca coisa foi mudada do cerimonial da liturgia da igreja Católica.  

O modelo conhecido pelos cristãos evangélicos contemporâneos, não passa de 

um plágio grotesco daquela comédia litúrgica medieval. Queremos destacar 

apenas uma mudança substancial que foi a retirada daquela “coisa mística”  a 

alienante veneração aos sacramentos (Batismo e Ceia do Senhor) e 

introduzido o sermão como ponto culminante da mensagem evangélica dos 

nossos reformadores. No demais, foram apenas adaptações de alguns 

símbolos, nomes. ritual pagã e mística da missa  Católica medieval, as quais 

existem até hoje com pequenos enxertos modernos gospel.   

O MCB rejeita esta tradição litúrgica, pois  a mesma não tem base bíblica para 

continuarmos adorando o Senhor Elohim Yavé e seu filho Yeshua/Jesus, tal 

como foi concebida e exercida atualmente pela  igreja evangélica. Adotaremos 

em nossas reuniões alternativas e familiares como nossa liturgia, tão somente  
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o modelo da simplicidade sem arranjos extravagantes e místico, o realizado 

pela igreja primitiva do século I.   

2 - O SERMÃO:  

Para realizarmos uma boa educação cristã para os nossos membros, a qual 

atenda suas necessidades espirituais e intelectuais, o MCB  refuta toda forma 

persuasiva de sermões emocionais baseado em técnicas de homilética 

desenvolvida atualmente pela igreja cristã, especialmente a evangélica. Pois o 

modelo de educação teológica imposto pelo sistema religioso  foi importado 

também dos ensinamentos pagãos dos filósofos greco-romanos a partir dos 

séculos II e III, perdendo a essência apostólica do século I ensinada pelos 

apóstolos.   

O  sermão tal qual estar sendo pregado na igreja com seus apelos emocionais 

não tem fundamentos bíblicos. Ademais, a formalização do sermão foi 

concebido no inicio da conhecida igreja católica romana em (313), e perdeu a 

essência da simplicidade da exposição bíblica  e passou para o apelo da razão 

e da emoção, por conseguinte, o mesmo foi concebido pelos seus novos 

mestres sofistas profissionais greco-romanos que se convertiam na igreja cristã  

- Característica do Moderno Sermão Cristão:  

“É uma ocorrência regular, proferido de cima do púlpito, pelo menos uma vez 

por semana. 

É proferido quase sempre pela mesma pessoa, tipicamente pelo pastor. 

É ministrado a uma audiência passiva; é essencialmente um monólogo. 

É uma forma de falar culta, que possui uma estrutura específica. Tipicamente, 

contem uma introdução, de três a cinco pontos e uma conclusão”. 

-Característica do Modelo da Pregação Apostólica: 

“Foi esporádica. 

Foi proferida em ocasiões especiais para tratar de problemas específicos. 

Foi extemporânea e sem estrutura retórica. 

Foi na maioria dos casos um diálogo (incluía debates e interrupções por parte 

da audiência) em vez de um mero monólogo (apenas um sentido)”. 

Neste contexto, o movimento MCB adota o modelo de pregação exercido pelos 

apóstolos, bem como na forma literal do texto expositivo. Já para suas  

 



Pág. 25 

conferências serão utilizados sermões e estudos sem apelos emocionais, mais 

sim reflexivo. 

3 - O TEMPLO:  

O MCB é um movimento de cristão livres que acreditam que o Deus YHWH,o 

eterno não habita em templos construídos por mãos humanas. Partindo deste 

princípio, não adota para si o modelo templista da igreja cristã, especialmente o 

da igreja evangélica, por entender que Yeshua/Jesus só habita dentro do corpo 

e na alma individual dos crentes através do Kadosh (Espírito Santo). 

Entendemos também que em toda proposta apregoada por Yeshua/Jesus ele 

nunca mencionou um modelo templista para a sua igreja, pois a visão de; “O 

templo, o sacerdócio e o sacrifício era do antigo judaísmo o qual foi cancelado 

estes três elementos com o seu sacrifício da morte na cruz do calvário. 

Agora Ele é o Templo que incorpora uma “casa nova feita de pedras vivas”. Por 

conseguinte, todos os cristãos convertidos são sacerdotes para o 

desenvolvimento do corpo da igreja através do sacrifício perfeito realizado pelo 

Messias. O MCB não tem necessidade de construir nenhum templo por ser um 

movimento de reuniões alternativas em residências, empresas e afins. Quando 

se fizer necessário reunir-se-ão em grandes assembleias do movimento. O 

mesmo utilizará os espaços públicos e particulares destinados para estes fins, 

bem como na realização de suas grandes ceias gerais (Festa do amor)  serão 

utilizados restaurantes e similares para realização destas atividades 

ocasionais.(tipo jantar da Adhonep). Contudo, o MCB investirá estruturalmente 

apenas em suas sedes administrativa (escritórios), nas obras sociais, 

educacionais e parque de comunicação. Portanto,  não necessitará de templos 

para se reunir. 

4 - O PASTOR:  

Em relação ao pastor empregado profissionalmente e oficial das igrejas 

evangélicas fica abolido do nosso meio, o MCB não adotará para si este 

modelo pois o mesmo não  é uma igreja formal (CNPJ), mais sim, um 

movimento espiritual, e por entender também que o oficio de pastor era apenas 

uma função pastoral específica dentro da igreja primitiva do século I  não 

remunerada. Reiteramos  que o cargo de pastor não é uma profissão como 

estar estabelecido na igreja evangélica contemporânea. Mas sim, um modelo 

proveniente da igreja implantada pelo imperador romano Constantino que 

assalariou os bispos de sua nova igreja católica romana no século IV.  

Por conseguinte, esta tradição do clero religioso assalariado, foi uma das 

velhas benesses absorvidas pela igreja protestante parcialmente reformada por 

Lutero, Zwinglio, Calvino e demais reformadores, os quais eram mantidos,  
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especialmente pelos novos governantes que se tornavam protestantes. O MCB 

adotará como seus oficias no movimento o que estar estabelecido no Novo 

Testamento: “E ele deu alguns como Apóstolos (abolido) alguns como profetas, 

alguns como evangelistas e alguns como pastores (abolido) e professores” 

Efésios 4:11,  

Para substituir o ofício de pastor no MCB, o mesmo terá a função de 

coordenador pastoral  (a)  com título de ancião (a)  tal qual era este ofício na 

igreja do século I. Para auxiliar o corpo de Cristo e coordenar grupos no 

movimento será preservado o velho e humilde diácono bíblico (a). Os demais 

ministérios  serão mantidos como estão no Novo Testamento.  O MCB entende 

que não existe base bíblica para a função profissional do pastor na igreja do 

século XXI como estar estabelecido pela igreja evangélica semi-reformada 

atual. Ademais, somente Yeshua/Jesus é o único pastor de suas ovelhas.  

Esta mudança e preservação de títulos se fazem necessárias apenas para 

diferenciar os nossos oficiais que não serão remunerados pelas suas funções 

(entendemos que todos são iguais perante a Deus independente de títulos), 

Entrementes, quando se fizer necessário o MCB se solidarizará com seus 

cooperadores necessitados a títulos de doações emergenciais, bem como 

todos terão ajudas de custos para cobrir suas despesas gerais em serviço 

eventuais e permanentes do MCB como estabelece também a lei do 

voluntariado no país. Tais despesas estarão sob a responsabilidade da 

“Instituição de Apoio  (Instituto Bereano) que é a pessoa jurídica do movimento. 

5 - OS COSTUMES; 

O Movimento Cristão Bereano “MCB” não sendo uma igreja formal e nem 

jurídica com CNPJ, não terá a obrigatoriedade de usar um modelo de “vestes 

clericais” para seus oficiais, pois este costume não provem dos ensinamentos 

da igreja apostólica, mais sim da igreja Católica que copiou as vestes pagãs 

dos antigos filósofos greco-romanos, as quais eram adornadas com enfeites 

inspirados nas vestimentas dos sacerdotes judaicos. O novo testamento e a 

história (fashion antiga,Ops!) nos mostra que o clero cristão da igreja primitiva 

do século I não utilizavam nenhuma veste especial até a mesma ser absorvida 

pelo império romano através de Constantino após aquele fatídico édito de Milão 

de 313.  d.C. Para diferenciar a sua nova classe religiosa dentro do império 

romano, a igreja apostata do século IV foi além, copiou as vestes da 

aristocracia vigente romana. “Os clérigos religiosos usavam estas antigas 

vestes durante o culto da igreja seguindo o modelo do ritual da corte 

secular”.(estas vestes são ás conhecidas batinas branca & pretas católica...que 

eram romanas). A semi-reforma dos protestantes do século XVI, em princípio, 

não fez mudanças substanciais nas vestes de seus clérigos reformistas, e 

adotaram para si a batina do filosofo e/ou jurista, posteriormente as mantas  
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protestantes de cor preta nas chamadas alta igreja dos nossos reformadores, 

muitas das quais, continuam usando este modelo de vestes até hoje. 

(Luteranos Episcopais, pasmem! até os Presbiterianos  etc.) 

A popular e estranha veste religiosa do paletó foi iniciada seu uso no século 

IXX, por conseguinte, não tem origem em nenhum  movimento cristão e pagão 

antigo,(?) foi copiada pelos evangélicos da entidade filosófica maçonaria, o 

qual era também ás vestes secular dos intelectuais, da burguesia,  dos políticos 

e afins, (neste caso específico o uso dessa “coisa”...(digo) o paletó, entre seus 

oficias e membros é irrelevante e opcional, e poderá ser usado em ocasiões 

que o ambiente assim exija o seu uso).  

O MCB entende que as vestes sociais extravagantes é uma forma de 

provocação indireta as classes humildes dentro de seus grupos, contudo o seu 

uso é opcional, cabendo a cada membro usá-las em nossas reuniões conforme 

a sua consciência. Já as “vestes clericais” entendemos que sejam nocivas 

diante do corpo da igreja, pois separa uma classe especial dos demais 

membros do corpo de Cristo (profissional e não profissional) pois, os cristãos 

são todos irmãos, bem como iguais perante a Deus.(como podemos ver acima, 

as vestes da igreja contemporânea não são originais, possivelmente (...) seriam 

uma espécie de  sulancas de Santa Cruz/PE.e do Paraguay!). 

6 - O LOUVOR: 

Sendo o louvor uma parte importante nas reuniões cristãs, o MCB tomou o 

cuidado de resgatá-lo de sua visão pagã contemporânea. A origem do louvor 

congregacional tal qual se encontra hoje nas igrejas cristãs e evangélicas semi-

reformadas,  tem também sua origem pagã no século IV após o badalado édito 

de Milão em 313 d.C. Pasmem queridos cristãos!  novamente sob a tutela do 

imperador romano Constantino (esse estava em todas hein!) o qual criou  o 

primeiro coral em sua nova igreja católica romana  “A prática foi adotada do 

costume romano de dar início às cerimônias imperiais com música solene.  

Foram fundadas escolas especiais e os cantores do coral foram reconhecidos 

como clero de “segunda corda (classe)”. (“As raízes do coral se encontram nos 

dramas e templos pagãos gregos”). A igreja protestante semi-reformada do 

século XVI deu uma nova cara para a adoração ao Senhor em seus novos  

templos. Os quais, também foram reformados para se adaptarem a visão da 

elite da igreja alta protestante, que por conseguinte, eram mantidas pelos reis e 

príncipes da idade média. (coincidência?). 

O monge Lutero, um dos reformadores, também foi um dos que mais 

contribuíram para esta mudança criando centenas de hinos, contudo, baseados 

nas mesmas notas musicais pagãs do imperador romano Constantino, “Com o  
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advento do coro na igreja cristã, a música escapou das mãos do povo de Deus 

para as mãos do pessoal clerical composto por cantores treinados” Na atual 

conjuntura eclesiástica, o louvor cristão reformulado pelos Metodistas no século 

XVIII também não mudou de nota musical e continuou desafinado, Dali, até 

chegar aos pentecostais em 1906  tudo era realizado seguindo o mesmo ritual, 

coral, louvor congregacional engendrado e canto individual tudo na ordem e 

decência cristã evangélica da alta igreja protestante da época, com algumas 

exceções dos avivalistas do século XVIII, os quais usavam uma música mais 

animada e apelativa em suas reuniões evangelísticas. Após a chegada dos 

pentecostais a música cristã evangélica pegou fogo de vez, (eita glórias!) saiu 

da monotonia cerimonial do estilo pagão romano e foi parar nas praças 

públicas e ambientes extra clericais, todavia, continuou com a mesma formula 

dos avivalistas do século XVIII, música congregacional programada, corais e 

canto individual.( mudaram apenas o rótulo, mais a formula continuou a 

mesma).  

Nos anos 60 surgiu um novo estilo musical nas igrejas evangélicas que perdura 

até aos nossos dias. Os novos ministérios evangélicos nasciam com o desejo 

de mudanças radicais como aconteceu com aquela geração dos anos 60. Um 

destes ministérios era a Igreja do Calvário, a qual foi a suposta vilã rebelde por 

introduzir a nova música cristã agora toda estilizada com guitarras, teclados, 

baixo e bateria. Pasmem queridos cristãos!, Sabe quem eram os novos 

“levitas” da contracultura cristã?. .hum rum!,.isso mesmo, os músicos hippies 

que iam se convertendo na paz &  amor do Senhor!, Aleluias!!!...só doideira 

gospel... 

 A música cristã conforme foi abraçada pela nova igreja contemporânea nasceu 

da revolução cultural dos anos 60 nos Estados Unidos, a qual ficou conhecida 

como a “ Música Gospel’. Não nos estranha o fato da maioria de suas canções, 

hoje prostituídas com o estilo secular, não terem nenhum vinculo de adoração 

ao Senhor Yeshua/Jesus. Mas sim, apenas são realizados espetáculos para 

impressionar os incautos  a mesma não possui nenhuma  autoridade bíblica 

para abençoar os crentes e seus ouvintes profanos.  

Na visão atual a qual a nova música cristã se transformou, através dos grandes 

espetáculos gospel para o “senhor”, tal estilo musical não possui nenhuma 

referencia bíblica para que seus “arautos levitas” sustentem esta  “coisa 

capitalista e barulhenta”  por muito tempo.  Se faz necessário que os nossos 

conhecidos  “levitas”, voltem-se para a mesma inocência, e simplicidade a qual 

a música cristã revolucionária foi concebida nos anos 60 (dos males o menor!).  

Pois ali se tratava de romper com o sistema musical copiado e implantado pela 

igreja semi-reformada a qual tinha origem comprovadamente pagã. 

Rechaçamos pois com veemência a visão do louvor excludente da igreja cristã,  
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especialmente da evangélica onde são feito um pacote semanal pelos 

conhecidos “Grupos de Louvor & Adoração”, e empurrado de goela abaixo para 

os cristãos em seus cultos de celebrações, sem dar oportunidade para a igreja 

se manifestar livremente na escolha do louvor espontâneo..  

Este modelo de adoração destrói o exercício sacerdotal de todo corpo criativo 

da igreja na adoração. O MCB não inventará um novo estilo musical em seus 

grupos alternativos e familiares, mais sim, retirará o joio do meio do trigo, e 

reterá apenas o que é bom e saudável do estilo musical atual. No demais, 

ficará com a mesma formula da igreja primitiva do século I. “onde ás reuniões 

eram marcadas pelo funcionamento de cada membro, espontaneamente, livre, 

vibrante e aberto a participação dos crentes”. 

7 – O DÍZIMO  

O MCB é um movimento que se propõe facilitar o retorno dos cristãos, 

especialmente evangélicos, para a visão bíblica da contribuição dentro da 

igreja contemporânea. O dizimo cristão não é bíblico e não foi instituído pelos 

apóstolos na igreja primitiva do século I, mais sim, pela igreja católica romana 

no século IV através de bispos apostatas com a complacência do imperador 

Constantino. O apostolo Paulo foi um dos quais que mais influenciou aquela 

nova igreja, através dos ensinamentos de suas cartas e rejeitava a ideia de ser 

sustentado pela a igreja, pois isso levaria a perder parte de sua autoridade com 

a mesma e lhes ser subserviente no seu ministério,  ele diz: “Qual é o meu 

pagamento? É a alegria especial que eu obtenho ao pregar as Boas Novas 

sem despesas para ninguém.”  

Conquanto, a igreja semi-reformada protestante herdou esta pratica da igreja 

romana, pois era de fundamental importância para aquela novel igreja possuir 

um outro modelo de arrecadação entre seus fiéis. Aquela prática perversa das 

impopulares indulgencias papais, jamais deveriam voltar para a nova igreja 

protestante parcialmente reformada. No entanto, os demais reformadores não 

se fizeram de rogados em absorver mais uma prática da velha e mercenária 

igreja romana, Ademais, teriam que reformar também e construir seus templos, 

pagar os salários dos clérigos em dia (..) e o dinheiro não cai do céu não é 

mesmo irmãos!. Entrementes, para sustentar sua nova doutrina financeira se 

apegaram ao estilo de vida judaico que Yeshua/Jesus eliminou na cruz do 

calvário.  

Em Malaquias no capitulo 3 os reformadores encontraram a sua tábua de 

salvação ao instituir o maior engodo da história cristã que foi o famigerado 

dizimo cobrado aos cristãos  “Roubaria o homem a Deus? Contudo vocês 

roubam a mim. Mas vocês perguntam, 'Como te roubamos a ti?' Em dízimos e 

oferendas. Vocês estão debaixo de uma maldição, toda a nação, porque estão  
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me roubando. Tragam todo o dízimo ao alforje, para que haja comida em minha 

casa. Prove-me nisto, disse o Senhor Todo Poderoso, e vejam se eu não 

abrirei as comportas do céu e derramarei tanta bênção que vocês não terão 

suficiente espaço para guardá-la” (Agora ás indulgências eram oficiais e 

santas). Todavia, neste contexto da velha aliança o Senhor YHWH. O eterno se 

referia ao dizimo da nação israelita os quais eram obrigatórios para o sustento 

da casa de Deus...funcionava como uma espécie de imposto público como em 

nossos dias atuais. Partindo deste pressuposto o dizimo cristão, especialmente 

o evangélico é a maior fraude cobrada aos cristãos, mesmo sem a 

obrigatoriedade em muitas igrejas contemporâneas, todavia, o cristão “velhaco” 

sempre sairá perdedor, pois se não for um bom dizimista não conseguirá 

ascensão eclesiástica e social dentro da igreja católica e da evangélica semi-

reformada. O MCB já sabendo disso de antemão, eliminou esta espécie de 

fraude religiosa abençoada pelos clérigos religiosos atuais. A proposta de 

arrecadação financeira do MCB para manter suas obras em funcionamento no 

país e pelo mundo será tão somente a estabelecida pela a igreja primitiva do 

século I. 

8 – OS  SACRAMENTOS 

Em relação a um dos pontos mais polêmicos entre os cristãos que é o Batismo 

e a Ceia do Senhor, o MCB tem a sua visão bíblica sobre os mesmos sem 

qualquer forma de misticismo como é realizada na igreja cristã (católica), e na 

evangélica semi-reformada. O batismo cristão é um ato consciente de renuncia  

e arrependimento dos pecados do homem  praticados contra Deus, bem como 

é uma comprovação de sua nova fé pública em Yeshua/Jesus. “Ambos 

andavam juntos. Os que se arrependiam e acreditavam na Palavra eram 

batizados”... “Ao nascer a igreja, os convertidos eram batizados com pouca ou 

nenhuma demora”. 

Assim adotaremos estes modelo com aquele que o desejar como aquele 

etíope. Já  a Ceia do Senhor é um memorial realizado pelos cristãos para 

lembrar a morte do Messias, o salvador da humanidade,  No século II houve o 

início da separação do cálice e do pão,  a mesma até então era realizada como 

uma (Festa do Amor) em um banquete normal como nas festanças de nossas 

igrejas cristãs e evangélicas semi-reformadas.” Um dos motivos desta 

separação foi provocado pela elite eclesiástica e cristãos sectários que 

supunham que a eucaristia fosse profanada pelos incrédulos”. (isso nos parece 

bem familiar até hoje em nossas igrejas!). 

Após este período “gostoso” a igreja ia se tornando cada vez mais romana. E 

novamente no século IV começou as aberrações místicas da novel igreja 

fundada pelo imperador Constantino em 313 d.C. com o seu famoso édito de 

Milão que vinculava a igreja ao império romano.(esse se metia em tudo na  



Pág. 31 

igreja!). Diz-se que os bispos romanos ao oferecer a eucaristia aos fieis, o pão 

se transformava no corpo de Cristo e o vinho em seu sangue literalmente  (?). 

Posteriormente a igreja católica romana se conformou apenas em oferecer na 

eucaristia aos seus fiéis apenas um pedacinho de hóstia, contudo o vinho santo 

ficou com os clérigos.(delícia!, espertos hein!). Na reforma parcial dos 

protestantes não mudou muita coisa, o ritual continua plagiado, inclusive com a 

bendita “mesa sagrada” com os elementos santos toda intocável na frente da 

plataforma das igrejas.  

Agora, os crentes semi-reformados podem participar do vinho (em muitas 

igrejas evangélicas pentecostais usa-se o refresco e/ou ki-suco de 

uva...glup!)...também  um pedacinho de pão comprado na padaria da esquina. 

Aquela comunhão gostosa de barriga cheia regada com um bom vinho 

produzido no planalto da Judéia e/ou na serra gaúcha!, assim como com a 

animação de muito louvor abençoado, foi tirada dos cristão mais humildes no 

final do século IV pela igreja católica romana, e apoiada pelos nossos 

reformadores do século XVI. O MCB que é um movimento de resgate dos 

fundamentos e tradições viáveis da igreja primitiva do século I, reabilitará esta 

atividade em seus grupos alternativos e familiares. Para não virá festa política...  

O MCB organizará a “Festa do Amor” (Festança!) e/ou Ceia do Senhor  como 

um memorial sem misticismo no (ver no seu regimento interno como ensinou o 

Senhor Yeshua/Jesus). 

9 – A  EDUCAÇÃO: 

Um dos pontos que vem modificando a igreja cristã ao longo da história e 

levando a sua bancarrota, é a educação eclesiástica. Talvez esteja aqui o 

maior fracasso cristão, pois preteriu seguir os ensinamentos propostos pelos 

apóstolos do século I, à se submeter aos ensinamentos greco-romanos 

imposto por clérigos influenciados pelos filósofos Sócrates e Platão. O MCB 

sendo um movimento contextualizado com a história da humanidade, proporá a 

igreja cristã e evangélica semi-reformada, uma reflexão profunda sobre as 

bases teológicas de seus ensinamentos em seus seminários e institutos 

teológicos. Os protestantes reformados pelo monge Lutero, Zwinglio, Calvino e 

demais reformadores do século  XVI,  receberam um presente de grego 

educacional cristão em suas igrejas espalhadas pelo mundo, e o resultado não 

poderia ser outro diferente da igreja contemporânea (distorções exacerbadas 

das escrituras sagradas).  

A visão de transformação que será  realizada pelo MCB na  igreja semi-

reformada de Lutero & Cia, estar alicerçada nos princípios tão somente da 

visão da igreja primitiva do século I, fundamentada unicamente pelos 

apóstolos. Com isso, não temos a intenção de fazer uma volta ao passado com 

suas diversas tradições irrealizáveis no presente, mais sim, resgatar a essência  
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daquele evangelho primitivo que conquistava os filósofos que chegaram a dizer 

“ Vejam como eles se amam”!!! Na atual conjuntura alguém poderia citar estar 

frase ao reverso. Não temos como negar o fracasso da reforma protestante tal 

qual foi concebida pelos seus reformistas do século XVI, pois a mesma veio 

acompanhada das velhas tradições pagãs e místicas da igreja católica romana.  

Além do mais, houve muitas supressões e enxertos nas escrituras sagradas, os 

quais, os nossos reformadores não ousaram mudar radicalmente a velha 

estrutura romana, deu no que deu sua reforma superficial. O MCB se apresenta 

como uma resposta visionária educacional cristã, objetivando esclarecer em 

suas reuniões abertas alternativas e familiares o drama do povo cristão dos 

últimos dias, Para alcançar seus objetivos espirituais com proposições 

contextualizadas sobre a religião cristã. O MCB usará todos os meios possíveis 

na disseminação e consecução de seus objetivos, através de seminários, 

cursos bíblicos, treinamentos de lideranças, cruzadas evangelísticas e etc. 

Estas ações serão realizadas também pelos meios de comunicação via 

internet, rádio, televisão e impressos em geral. 

10 – A MISSÃO 

O Movimento Cristão Bereano “MCB”  chegou entre nós, e se coloca na brecha 

para viabilizar o translado do homem para a boa terra prometida, desde os 

tempos dos patriarcas aos profetas israelitas. Assim como nos tempos do 

Messias, e por conseguinte dos apóstolos, os quais trouxeram uma proposta 

de salvação para toda humanidade. Em nossos dias estar surgindo um 

movimento de “Cristãos Livres” e/ou os Neocristãos (bereanos) que se 

desgarram das amarras eclesiásticas e jugos denominacionais para seguir 

apenas o seu Messias. Não temos a pretensão de criarmos um outro tipo de 

igreja cristã nos últimos dias, mesmo porque não há mais tanto tempo assim, 

para recomeçar um novo sistema de transformação religioso na igreja cristã 

como fizera os nossos reformadores, Lutero, Zwinglio, Calvino e demais 

reformistas. Pois que, a mesma já completou seus 500 anos de criação de sua 

semi-reforma protestante iniciada em 1517. Não temos mais dúvidas, este 

sistema religioso contemporâneo estar falido e a sua propositura pseudo-

reformada, estar levando o homem a perdição como fizera a igreja católica 

apostólica romana antes do século XVI.  

O MCB se coloca como uma das respostas aos apelos dos verdadeiros 

cristãos para um avivamento, não de barulho neopentecostal e pseudos 

visionários restauradores (tipo G/M12). Mais sim, fundamentado apenas nas 

escrituras sagradas consubstanciado nas antigas bases da simplicidade da 

igreja primitiva do século I.  
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O MCB não nasce para disputar espaços com a igreja contemporânea, pois o 

mesmo se considera apenas um movimento que também faz parte da 

verdadeira igreja remanescente de Yeshua/Jesus que estar dentro das igrejas 

cristãs e/ou fora da mesma. Neste contexto, não será necessário um 

rompimento físico com a igreja cristã, especialmente a evangélica, como 

fizeram os nossos reformadores do século XVI com a igreja católica romana. 

Mais sim influenciá-las ao retorno do caminho certo de luz, e ajudar o grande 

Elohim (YHWH) a separar o joio do meio do trigo para entregar a seara sem 

ervas daninhas ao nosso Messias Yeshua/Jesus..  

A nossa visão não é de apenas um pequeno grupo de cristãos revoltados 

contra a sua igreja, como fizera Lutero e seus reformadores na semi-reforma 

do século XVI, a qual nasceu enxertada de tudo que era pragas humanas e 

paganismo da idade média. No século XXI o senhor Deus YHWH,o eterno já 

estar aqui pessoalmente, através de milhares de milhares de seus seguidores 

os (144.000) para consolidar o avivamento final na sua igreja, iniciado pelos 

nossos reformadores que falharam (feio) no seu propósito final, que era a 

libertação do paganismo e misticismo entranhados dentro da Santa Igreja do 

Senhor Yeshua/Jesus.  “Se o cristianismo rejuvenescesse, este 

rejuvenescimento teria que ser de alguma maneira diferente do que 

ocorre agora. Se a Igreja na (primeira) metade deste século (XXI) pretende 

recuperar-se das feridas que sofreu durante (séculos de fisiologismo da 

reforma), então precisará de um novo tipo de pregador. O conveniente 

chefe de sinagoga nunca vai funcionar.  Nem o tipo sacerdotal que 

desempenha suas funções e recebe sua paga sem outras preocupações, 

nem o tipo pastoral com sua „língua de ouro‟ que sabe como fazer para 

que o evangelho seja saboroso e aceitável a todos. Todos estes tipos 

foram reprovados e nada resolveram. Outro tipo de líder religioso precisa 

surgir entre nós. Ele precisa ser do tipo do antigo profeta, um homem que 

tem visões de Deus, um homem que escuta a voz vinda do trono. Quando 

ele vir, (e eu oro, oh! Deus! Que não haja apenas um, mas muitos), ele 

questionará tudo aquilo que nossa civilização considera precioso. Ele 

colocará em dúvida, denunciará e protestará em nome de Deus e será 

alvo do ódio e da oposição de grande parcela da Cristandade”. 

 

-A.W. Tozer 

Obra consultada sobre o misticismo pagão na igreja:“Pagan Christianity: The Origins of 

Our Modern Church Practices - Frank A. Viola” (Cristianismo pagão: origens das 

práticas de nossa igreja moderna) – Traduzida e  adaptada por Railton de Sousa 

Guedes 
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Programa do Movimento Cristão Bereano 

 

Da estrutura física e ações iniciais: 

 

A visão do Movimento Cristão Bereano sobre o novo modelo de igreja espiritual 

que almejamos no século XXI, vem acompanhada de uma nova estrutura de 

funcionamento religioso na simplicidade da igreja primitiva do século I, onde 

serão abolida as velhas tradições, dogmas e rituais da igreja cristã, assim como 

da evangélica semi-reformada. Cremos que não adianta maquiar o cristianismo 

com os modismos reformistas de pseudos restauradores, (tipo, G/M12 e 

Carismáticos católicos etc.), pois esse modelo ora proposto pela visão gospel, 

é o continuísmo do misticismo pagão no meio da igreja do Messias, 

especialmente, dos neopentecostais do século XXI. É preciso um rompimento 

com todas estas estruturas arcaicas religiosas comprovadamente pagãs, bem 

como com toda estrutura imperialista e patriarcal de empoderamento absorvido 

pelo protestantismo do século XVI, as quais foram introduzidas por Lutero, em 

conluio com seus compadrios “religiosos” e apoiadores místicos 

(Iluministas/maçons).trazendo a apostasia para sua nova igreja semi-reformada 

conhecida como Protestante & “Reformada”. Muitos dos dogmas e doutrinas  

”desta coisa estranha na igreja” tem origem na igreja romana paganizada e 

caída. Chegou o tempo do Senhor Yeshua/Jesus separar o joio do meio do 

trigo e amaldiçoar a figueira brava do século XXI e por conseguinte queima-la 

no fogo da base bíblica...Se a doutrina não tem base bíblica...então não 

provém de Deus! 
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Em nossa proposição de retorno ao autêntico cristianismo messiânico da igreja 

primitiva do século I em nível tão somente de movimento espiritual...Pois não 

pretendemos trazer tradições e nem ensinamentos incompatíveis e irrealizáveis 

ao evangelho pregado no século XXI. Temos a consciência que devemos nos 

adaptar a vida contemporânea. Todavia, abolimos da nossa visão o templismo 

e o pastorado profissional da atual estrutura religiosa que é altamente danoso, 

e possui um custo muito elevado para a manutenção da igreja.  

Com os recursos que possivelmente seriam gerados, para um novo modelo de 

igreja pagã templista pós reforma evangélica, sutil capitalista, e de lazer cristão 

(...) o qual se infiltrou nas igrejas, especialmente nas neopentecostais (em sua 

grande maioria apoiadas pela maçonaria), o MCB pode fazer muito pelo povo 

apelidados de cristãos.. Pois tal utopia religiosa contemporânea já vem em 

estado degenerativo desde os anos 90 via ( encontros e  retetéis gospel!!) 

através dos pseudos grupos avivalistas G/M12, bem como dos modelos 

pagãos e arcaicos da velha igreja mística clerical católica citados nesta 

proposição.  

Utilizaremos tão somente os recursos adquiridos para os nossos fins 

evangelísticos, sociais, educacionais e de estrutura básica,  em prol da igreja 

espiritual de Yeshua/Jesus que estar dentro das “igrejas cristãs”, Conquanto, 

presa ao sistema denominacional (“ministérios”) visível e palpável sob reinos 

terrenos e protegidos em templos construídos por mãos humanas. 

Pasmem!...inclusive, muitos evangélicos já andam repercutindo por ai que 

agora são todos príncipes e princesas do Senhor em seus reinos religiosos 

utópicos horizontais...Meu Deus!  que alienação religiosa!!!  

 Blog de Divulgação da Visão do Projeto 

 

https://selo144.wordpress.com 
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Do parque administrativo MCB: 

 

A nossa estrutura funcional já estar adaptada aos tempos modernos, o que 

faremos tão somente é utilizar os meios disponíveis para evitar o custo elevado 

do cristianismo profissional contemporâneo. Reiniciaremos, de onde a igreja 

primitiva do século I foi obrigada a mudar de rota pela igreja dos homens maus, 

a qual já estava em formação desde o século II,e vindo a se consolidar no ano 

313 d.C, no século III através do édito de Milão, expedido pelo imperador 

Constantino romanizando a igreja desde então. Pois se a igreja do século I 

possuísse os meios disponíveis atuais através de tantos recursos adquiridos 

dos fiéis, assim como uma comunicação disponível a todos, com certeza 

adotaria para si o óbvio, a fé contextualizada com a comunicação, e continuaria 

reunindo-se, em grupos alternativos e familiares sem gerar custos adicionais 

para a mesma. Com estes recursos em mãos, ela também, como nós do MCB, 

naturalmente! se proporia (quem sabe?) a construir um modelo alternativo de 

evangelização sem custo elevados para a igreja espiritual, o qual, nós do MCB 

estamos propondo realizar na atualidade. 

• Em principio, iremos funcionar em um escritório de apoio: próprio, cedido  

e/ou alugado em nível de movimento e posteriormente criar o instituto MCB de 

apoio e  representação 
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• Iniciar o protótipo do primeiro grupo alternativo e familiar em uma 

residência e/ou local adequado 

• Adquirir uma área de tamanho adequado para a instalação do parque 

administrativo do MCB 

• Construir uma sede com salas adequadas para o funcionamento da 

visão espiritual e jurídica do (instituto) e do projeto MCB 

• Construir espaços físicos com salas para educação religiosa e 

treinamentos sistemáticos dos seus oficiais em todas ás áreas afins 

• Construir um mini e posteriormente um grande auditório para a 

realização de suas conferências, seminários e afins 

• Construir um apart hotel para hospedar os seus oficiais nos seus 

treinamentos sistemáticos 

• Construir uma residência oficial para hospedar visitantes e convidados, 

bem como servir como moradia da coordenação do projeto 

Da comunicação 

• Criar um blog e um hangout para disseminar a visão do projeto: 

Movimento Cristão Bereano na web e nas rede sociais 

• Aproveitar os espaços dados na igreja e afins para falar do projeto MCB 

• Criar um portal profissional e interativo com recursos atualizados das 

mídias sociais 

• Criar uma TV web profissional para a expansão de sua visão pelo 

mundo 

• Manter um programa de rádio e TV para disseminar a visão do 

movimento, bem como realizar um programa pastoral 

• Criar uma gráfica para confecção de seus impressos tais como: jornal, 

revista. livros, apostilas, cartazes, panfletos, cartões e publicação de 

conteúdos. 

• Criar uma gravadora/editora para divulgação do seu material de 

conteúdo produzido. 

• Criar um Studio para produção de conteúdo áudio visual e programas 

religiosos 
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Da estrutura evangelística móvel 

 

 

• Confeccionar cartões e panfletos, banner, vídeo, broches, camisetas e 

afins com a visão do projeto MCB 

• Adquirir uma Kombi para a equipe de mobilização e evangelização inicial 

• Adquirir uma estrutura de som móvel para reuniões evangelísticas e 

afins 

• Adquirir posteriormente uma carreta equipada com áudio visual para 

evangelização  

• Adquiri tendas e posteriormente um auditório móvel para conferências 

evangelísticas, bem como material de apoio 

Do ministério de louvor e sua estrutura 

O MCB  sendo um movimento religioso de origem cristã adotará para si, uma 

equipe de louvor profissional para ajudar no seu ministério de plantação de 

grupos espirituais alternativos e familiares no país e no exterior. Este grupo 

contará com músicos profissionais e lideres consagrados para tal ação de 

evangelização. Para realizar um trabalho digno de adoração ao Senhor  
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Yeshua, o mesmo contará com os melhores equipamentos disponíveis no 

mercado, bem como terão o seu trabalho de produção própria sob a  

responsabilidade do Instituto Bereano, e sob a distribuição da 

editora/gravadora do sistema. 

OBS: Em princípio, formaremos uma equipe básica de louvor em nível de som 

acústico a moda antiga. 

Do trabalho social 

O Instituto Bereano não sendo uma igreja formalizada, mas sim um órgão de 

um movimento espiritual, se faz necessário sair do discurso muita vezes vazios 

da igreja contemporânea, especialmente da evangélica no que toca a 

responsabilidade social. A qual apresenta poucas obras reais em beneficio dos 

mais carentes, e usam a desculpa de apenas orar pelos enfermos e 

necessitados. (mas também pudera, 95% de sua arrecadação é para sustentar 

o pastor/líder e manter o templo funcionando!).O MCB também rompeu com 

este sistema social e cuidará oficialmente de suas obras de cidadania, bem 

como dará apoio ás realizações individuais dos membros do seu sistema de 

resgate espiritual e social em ações tais como: 

• Criará um fundo para cuidar das viúvas e dos filhos das mesmas, bem 

como dos necessitados do sistema MCB 

• Criar creches, asilos, albergues e afins 

• Criará centro de recuperação para dependentes químicos e alcoólatras 

• Apoiará as iniciativas sociais e de treinamentos para trabalhadores e 

carentes realizadas pelos seus membros 

NOTA: 

Para darmos exemplo de ação social e de cidadania o MCB apoiará o projeto 

da Ong Ide Livre (fundada há mais de 28 anos), a qual estar servindo de base 

para plantação da visão do projeto de grupos espiritual alternativo “Movimento 

Cristão Bereano” ao longo destes anos. (Como vimos, estamos trabalhado com 

possibilidades reais e viáveis).  

DETALHE: Esta ONG/cristã Ide Livre Já serviu de base para a criação de 

algumas igrejas, missões evangelísticas, associações comunitárias, 

movimentos populares e culturais, sites, blogs e afins. (ativos/a) Agora 

consolidará a sua obra prima em nível de base visionária na implantação do 

Movimento Cristão Bereano - MCB a Ong tem ainda por um pouco de tempo 

como seu presidente o irmão Riba Gonçalves. 
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Manual Básico de Organização 

 

Conselho de oficiais  

1 – Coordenador geral: função exercida por um membro  Evangelista 

2 - Secretário executivo (a): função exercida por um, presbítero, evangelista 

e/ou  ancião (a) 

3 - Coordenador Estadual: função exercida por um membro benemérito e/ou 

evangelista 

4 - Coordenador municipal; função exercida por um ancião (a), presbítero. 

5 - Diretor de missões e evangelização: função exercida por um evangelista  

6 – Diretor de Educação: função exercida por um professor  e/ou mestre (a) 

7 - Coordenador de grupo: função exercida por um, diácono (a) e/ou presbítero 

8 - Diretor de louvor; função exercida por um músico 

9-Diretor de comunicação; função exercida por um Jornalista e/ou profissional 

habilitado 

10-Coordenador de auxiliares: função exercida por um Presbítero e/ou diácono 

(a) 

Conselhos de oficiais bíblicos e extra bíblicos do MCB; 

Conselho nacional 

Conselho estadual 
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Conselho municipal 

OBS: 

Sendo o MCB um movimento de cristãos criado no século XXI, se faz 

necessário utilizar um modelo básico de organização como estar estabelecido 

no Novo Testamento e em outros movimentos seculares, objetivando tão 

somente uma melhor distribuição de tarefas entre seu corpo de oficiais, 

evitando assim, acúmulos de atividades exercidas por alguns. O conselho 

nacional de oficiais bíblicos e extra bíblicos, é um modelo baseado no conselho 

de Jetro dado a Moisés, o qual deverá se estender em nível estadual e 

municipal conforme a necessidade assim o exigir.  Havendo necessidade de 

aumento de recursos humanos na medida do desenvolvimento do MCB, serão 

acrescentadas outras funções dentro de nossa organização de pessoal. 

 

Dinâmica básica e flexível de uma reunião de grupo; 

Do local: 

• Espaço físico e assentos que comporte até 25 pessoas (em casos 

especiais até 35 pessoas). Estes locais podem ser em residências, empresas e 

similares. e em ambiente adequado que facilite a locomoção das pessoas. 

 

Da Reunião; 

• Recepção fraternal 

• Cânticos em grupo e/ou individual 

• Testemunhos e/ou breve palavra 

• Palavra profética e revelação 

• Cânticos em grupo e/ou individual 

• Exposição da palavra e/ou estudo bíblico 

• Cânticos em grupo e/ou individual 

• Coleta voluntária para a visão do Projeto e do Instituto MCB 

• Confraternização do amor  
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Detalhe :se a igreja primitiva do século I era abençoada com este modelo de 

liturgia informal,  o Movimento Cristão Bereano também será .acredite... Deus é 

Fiel!!! 

Dos instrumentos 

• Utilizar violões, e instrumentos acústicos e de percussão(de preferência) 

• Instrumentos eletrônicos: teclados e similares usar com som ambiente 

Da confraternização: 

• Oferecer um cooffree break e/ou almoço/jantar (opcional) conforme as 

condições financeiras do grupo 

• As despesas dos elementos do coofree break e/ou almoço/jantar deve 

ser compartilhada por todos e/ou individualmente quando um membro de bom 

coração assim o desejar abençoar os queridos irmãos 

• Os encontros do MCB devem ser um momento fraternal entre seus 

grupos espirituais alternativos e familiares 

 

Do inicio e fim da reunião: 

• Cada grupo determinará o inicio e o fim de sua reunião 

• Estas reuniões não devem ser engessadas, mas sim, terão o tempo que 

a ocasião se fizer necessário resguardando os bons costumes cristãos. 

• Sugerimos que as reuniões aconteçam no final de semana, 

preferencialmente nas manhãs de sábado e/ou domingo devido a 

disponibilidade de tempo de todos os membros, contudo, o grupo poderá 

escolher o dia e horário na semana o qual se adéque a sua necessidade  

(nunca no domingo a noite que é usado pela maioria das igrejas: cristãs e 

evangélicas)  OBS: Lembremos que o MCB é apenas um movimento espiritual 

alternativo e familiar e nossas reuniões são flexíveis e  devem ser fraternal e 

informal no Senhor e no Kadosh!!! (Espirito Santo) 

Detalhe: O local da reunião pode ser fixo e/ou alternados em ambiente 

adequado conforme o grupo desejar (Tipo, semana que vem será em minha 

residência irmãos!) 

Porque não pode fazer reunião domingo a noite irmão Riba? 

Resposta: Porque no domingo a noite a parti das 21:00 ás 11:00hs haverá um 

programa interativo e de discussões ao vivo do movimento MCB via web,  
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repercutido também nas redes sociais e retransmitido pelo rádio e 

posteriormente na TV, com temas sobre a igreja contemporânea e assuntos 

seculares relacionados com a mesma! Assim, queremos que os membros do  

MCB que são congregados, distribua o nosso lindo cartão/convite aos  seus 

queridos irmãos de igrejas para se conectarem na internet e interagir conosco, 

entenderam!. .Não queremos atrapalhar o culto e a missa! Ademais, seremos 

conhecidos pejorativamente como a igreja da internet!!! 

Da Festa do Amor 

A festa do amor será a grande “Ceia do Senhor”  celebrada como um 

“memorial” da morte de Yeshua/Jesus o nosso Messias, e será realizada no 

modelo da igreja primitiva do século I. O MCB dispensará todo ritual místico 

atual, absorvido do paganismo que foi introduzido pela Igreja Católica Romana 

e Evangélica semi-reformada do século XVI. A festa do amor será o  grande 

banquete fraternal entre os irmãos, resgatando a partilha literal do pão e do 

vinho entre os crentes acompanhada da palavra de Deus YHWH, o eterno, 

conforme o costume apostólico e no estilo das comemorações secular e cristã 

contemporânea,  pois a mesma será uma festa regada com muito louvor ao 

vivo  com  danças cristãs e descontração dos queridos crentes! (oração é 

oração...festa é festa!). 

A festa do amor (Ceia do Senhor), será a comunhão de todos os grupos 

espirituais alternativos e familiares num mesmo evento, e será realizada 

oficialmente anualmente no dia 25 de dezembro, e/ou em ocasiões especiais 

quando os grupos espirituais alternativos e familiares assim o desejarem, 

especialmente substituindo as comemorações pagãs da Igreja Católica 

Romana que muitas das vezes são repercutidas pela Igreja Evangélica semi-

reformada. Será uma quebra de paradigmas no meio cristão, e o resgate da 

verdadeira cultura do cristianismo messiânico em nossos dias!...Então eles 

ficarão admirados e dirão com certeza...”Olha, como eles se amam”...Até que 

enfim, agora é de verdade!”...Aleluias!!!  

Exemplo: Ceia do Senhor Alternativa mais informais regadas de um grande 

coofree break (profissional) e acompanhada da palavra bíblica e da partilha do 

pão e do vinho (literais, chega de suco de uva no copinho e pão de padaria). 

Pode ser também em festividades tais como: Páscoa, São João, 7 de setembro 

e etc. (serão suficientes anualmente caso o desejarem!)...Estas mini Ceias 

serão a preparação para a grande Ceia do Senhor do dia 25 de dezembro com 

tudo que o crente tem de direito em nível religioso. (tipo festa de arromba 

popular e santa!) Enquanto eles comemorarem o nascimento, o MCB 

comemorará a morte do seu Messias  Yeshua/Jesus num grande memorial 

festivo!. (contraste!!!) 



Pág. 44 

Identificação e símbolos do grupo: 

Sendo o Movimento Cristão Bereano - MCB um grupo espiritual alternativo e 

familiar que não se reúne em templos, se faz necessário que adotemos um 

modelo de identificação básica objetivando facilitar a sua localização nos 

países democráticos. Neste contexto sem nenhum misticismo religioso o MCB 

adotará alguns símbolos tais como: 

• Para os nossos oficiais será usado um anel de Tucum (simplicidade na 

aliança) usado na mão esquerda (preferencial)  e/ou direita opcional 

• Nas residências, empresas (nesta opcional) e afins de nossos membros, 

usaremos uma plaqueta com o símbolo de duas alianças uma de tucum e outra 

de espinhos entrelaçadas 

• Para identificar o membro do MCB será adotado um broche (usual nos 

movimentos e instituições) com o mesmo símbolo das alianças de tucum e 

espinho entrelaçadas...com isso fica abolido o sistema de carteirinha,  cartão 

de membro e/ou certificado. 

• O MCB como em qualquer movimento e/ou instituição secular adotará a 

identificação de seus membros através de: Endereço, Telefone, E-mail e 

similares que serão arquivados em nosso banco de dados com o objetivo de 

envio de correspondências, noticias do movimento e login na web e afins. 

• Para os nossos oficiais será solicitado além do estabelecido acima, seus 

documentos comprobatórios civis, pois o tal exercerá atividade de 

representação do MCB civilmente. 

Dos usos e costumes: 

O MCB tendo uma visão do cristianismo alternativo nos últimos dias, não 

adotará nenhum traje especial para a sua identificação como é costume da 

igreja evangélica semi-reformada tipo: (paletó e/ou roupas sociais de domingo) 

com exceção da ocasião que se fizer necessário. No demais, o MCB apenas 

sugere aos seus membros um estilo de roupa mais despojado e trivial sem 

necessidade de seus membros mostrarem seus corpos...preferencialmente no 

estilo livre dos anos 60 (hippie) especialmente para a nossa juventude liberta 

das amarras eclesiásticas. Em relação ao cabelo, os nossos membros tem a 

livre escolha de adotá-lo conforme se sentir bem, ressalvando apenas os 

excessos nos cortes e nas pinturas extravagantes. Todavia, cremos que o 

Kadosh (Espírito Santo) que habita em cada um irá indicar um modelo 

adequado para o MCB. (lembrando sempre que somos apenas um movimento 

espiritual alternativo e temos que ter um estilo (discreto, diferente e original) na 

simplicidade da igreja primitiva!). 
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Da consagração de oficiais: 

 “E ele deu alguns como Apóstolos (abolido) alguns como profetas, alguns 

como evangelistas e alguns como pastores (abolido) e professores” Efésios 

4:11 (Obs: o cargo de pastor profissional fica abolido no MCB, todavia, 

adotamos apenas a função pastoral e como seu substituto o ancião (a). 

Em princípio, o MCB funcionará com a visão em nível de ministério, onde cada 

crente é um sacerdote como estar estabelecida na proposta de salvação de 

Yeshua/Jesus. Posteriormente de acordo com a necessidade do movimento, 

serão criadas as funções de evangelistas para os obreiros em atividades no: 

ministério evangelístico na internet através de blogs, sites, redes sociais, bem 

como em rádio, Tv e similares, e que atuem também em plantação de grupos e 

cruzadas evangelísticas.  

Para coordenar os grupos espirituais alternativos e familiares serão criadas as 

funções de  diácono (a). Havendo necessidade de apoio será incluído o Ancião, 

cuja pessoa possua o dom de liderança comprovadamente e que seja notório a 

todos. Quando os grupos familiares se desenvolverem em uma cidade de 

forma que precise de um acompanhamento pastoral de visitas, 

aconselhamentos e afins, será criada a função do presbítero para realizar este 

trabalho entre os grupos ativos, bem como coordenar grupos quando 

necessário.  

Se os grupos se multiplicarem de tal forma que precise de acompanhamento, 

pastoral, e uma maior organização naquela localidade, então será criado a 

função de ancião (a) entre os membros do mesmo, o qual seja uma pessoa 

madura  e experiente no evangelho e em gestão, e que maneje bem as 

escrituras sagradas, assim como tenha liderança espiritual para gerir todos os 

grupos daquela cidade. Estes oficiais (Evangelistas, diáconos, presbíteros e  

anciãos (a) serão consagrados ao ministério pelos oficiais do MCB e/ou 

substituto cristãos convidados, utilizando a unção de óleo e oração com base 

na bíblia e com o apoio formal do grupo (s) Este evento será uma festividade 

específica para tal consagração. No evento de consagração de evangelista e 

ancião (a) o MCB poderá convidar as igrejas e a comunidade para participar 

deste conclave espiritual. Em seguida o novo ancião consagrado (a) formará a 

seu conselho municipal de trabalho conforme a necessidade utilizando o 

modelo citado acima dos oficiais do MCB. Este conselho reunir-se-á conforme 

a necessidade assim o exigir na residência do ancião, de um membro e/ou 

restaurantes e afins para tratar de assunto específicos dos grupos. 

A função de coordenador estadual será criada quando o MCB possuir um 

número básico de cidades com grupos espirituais alternativos e familiares 

plantados que o justifique esta atividade de coordenação estadual (não menos  
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de 07 cidades) Este oficial terá a função de coordenar e expandir os grupos do 

Movimento Cristão Bereano no estado.  

Quando o MCB se multiplicar (dobro de cidades com grupos) no estado matriz 

da plantação da visão do projeto, será criado a função de coordenação geral 

que passará a ser exercida pelo primeiro evangelista consagrado que ocupa a 

função de coordenador estadual até então, o qual passará a ser o 

representante do movimento no país e no exterior até bem servir a obra de 

Deus e que o tal  goze de moral e de suas faculdades mentais em boa saúde 

para manter a visão do projeto nesse período de plantação inicial do mesmo. 

Para ocupar a vaga deixada pelo primeiro evangelista estadual, será 

consagrado mais um evangelista, dentre os evangelistas e/ou anciãos. 

Conforme a necessidade assim o exigir na expansão da obra estadual, no país 

e pelo mundo. Para acompanhar esta multiplicação da obra será utilizada a 

mesma formula de oficiais naquela região seguindo o modelo da primeira 

matriz.  

Os evangelistas serão oficiais que serão consagrados dentro do projeto MCB e 

não terão funções transitórias, mais sim, até bem servir o movimento e que 

tenham condições adequadas, morais e de saúde para exercer tal função no 

movimento. Não havendo mais o evangelista coordenador geral do projeto 

MCB, por motivo de jubilação, invalidez e/ou morte, será escolhido um entre os 

demais evangelistas espalhados pelo país e/ou pelo mundo para exercer tal 

função até bem servir o movimento e a igreja espiritual de Yeshua/Jesus.  

Este modelo de consagrar oficiais locais para exercer o ministério é baseado 

na formula da igreja primitiva do século I que consagrava seus oficiais locais 

para exercerem o ministério da palavra em cada cidade. Não havia a 

necessidade da função pastoral ser profissional, eclesiástica/acadêmica  e 

transitória. Na plantação de igrejas eram enviados os evangelistas para realizar 

tal ação, o qual já deixava consagrado um crente mais experiente para fazer o 

serviço pastoral daquela igreja familiar.  

Os evangelistas tinham a função de visitá-las e instruir todas as igrejas, bem 

como plantar igrejas na medida do possível. Todavia, nossos oficiais terão 

instruções básicas sobre religião e cultura em geral para exercerem suas 

atividades nos grupos espirituais alternativos e familiares em níveis pastorais, 

no administrativo, na  música e na comunicação, pois na atualidade todos 

precisam de educação em suas áreas afins. Esta educação será realizada 

através de cursos básicos em todas as áreas religiosas e humanas, 

seminários, conferências, estudos sistemáticos e temas transversais seculares. 
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A função do Instituto do MCB 

O Instituto Bereano será o órgão oficial de representação jurídica da visão do 

Movimento Cristão Bereano, Pois o movimento não sendo uma igreja 

institucional no modelo contemporâneo com CNPJ, necessitará ser 

representado legalmente e judicialmente nos órgãos públicos e afins, bem 

como nas demais atividades da sociedade civil. Os nossos oficias necessitarão 

ser membros oficialmente do mesmo, como acontece nas demais instituições 

sociais, objetivando auferirem o poder de representatividade dentro do grupo. 

Esta filiação será realizada como já foi estabelecida acima. 

O instituto Bereano conforme estabelece o código civil brasileiro é uma 

entidade privada, sem fins lucrativos, filantrópica, educacional e de cultura 

cristã. No modelo que for concebido, o instituto terá multi-atividades em várias 

áreas de interesses do Movimento Cristão Bereano. A sua diretoria será 

constituída pelos oficiais do MCB, preferencialmente tendo como presidente o 

coordenador geral do movimento (quando houver o acumulo de atividades do 

coordenador geral do MCB, a direção do instituto será auxiliada por um oficial 

e/ou evangelista. A função principal do Instituto Bereano é preservar e 

representar oficialmente a visão do Movimento Cristão Bereano no pais e no 

exterior, e será administrado conforme estabelece as leis do país, inclusive até 

em nível internacional. 
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Da Sede internacion al do Instituto Bereano 

 

Em princípio, o Instituto Bereano funcionará na cidade que foi dada a visão do 

projeto (Araguaína - TO, a qual possuirá posteriormente uma sucursal, e um 

memorial da visão do projeto). Quando surgir uma maior necessidade de 

contatos administrativos de qualificação e mobilização de nossos oficiais, a 

sede internacional será instalada oficialmente, quando houver ás condições 

financeiras adequadas para o inicio de sua construção e seu funcionamento em 

um parque administrativo, posteriormente a mesma será transferida para a 

capital do estado da visão do projeto, neste caso (Palmas-TO).  

Este parque administrativo abrigará todas as áreas de interesses da visão do 

projeto MCB, bem como um apart hotel com restaurante adequado com 

acomodação para os nossos oficiais que estarão em treinamentos, e que o 

mesmo também possua espaços físicos complementares para a realização de 

suas áreas educacionais. Este complexo terá um mini e um grande auditório. O 

MCB possuirá uma residência oficial dentro deste parque administrativo com 

todas ás acomodações necessárias para receber visitantes e convidados que 

estarão em busca de saber mais sobre a visão do projeto. Esta residência será 

oficialmente a residência do coordenador geral do projeto MCB e demais 

auxiliares necessários ao funcionamento do mesmo.  

Assim o movimento receberá seus convidados como estabelece o protocolo 

oficial de representação. Pois todos os recursos arrecadados no projeto MCB 

será em prol unicamente de suas ações no mundo, e seu patrimônio será de 

todos os seus membros que estarão sob a responsabilidade jurídica do Instituto 

Bereano (pessoa jurídica da visão). Os nossos oficiais a disposição do  
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movimento só poderão usufruírem deste patrimônio sem nenhum ônus a título 

de voluntariado,  e caso estejam de acordo com as normas básicas da visão do 

projeto, como estabelece também as normas oficiais da sociedade civil. Dali, 

serão treinados e enviados, evangelistas, diáconos, presbíteros, anciãos (a) e 

todo corpo técnico e administrativo de obreiros para o país e para o exterior. 

Nota:  

O coordenador geral visionário do projeto, faz a opção pessoal de apenas 

utilizar os espaços físicos do MCB, o qual iniciará hospedado no apart hotel e 

quando houver a residência oficial. No caso de jubilamento o mesmo voltará a 

ocupar um apartamento adaptado no apart hotel, onde exercerá a sua última 

função no movimento em meio aos oficiais do MCB em treinamento. Pois o 

mesmo continuará servindo o movimento na área educacional e pastoral 

voluntariamente até seus últimos dias (como exemplo opcional aos demais 

coordenadores).De graça recebei, de graça daí. 

 

 

 

 

 

 



Pág. 50 

 

 

 

 


