Manifesto do CONJUBANESP-ABC - Congresso de Jovens
Nós jovens Batistas Nacionais do Estado de SP estivemos reunidos em congresso sob o tema
“JOVENS COM UMA VISÃO TRANSFORMADORA” nos dias 21 e 22 de abril de 2017 em Santo
André - SP, na Igreja Batista do Calvário.
Tendo sido exortados pelos nossos preletores:
O Pr. Mauricio Abreu de Carvalho falou da importância de conhecermos nossa identidade e
nossa missão para então termos a visão transformadora. Nossa identidade como Batistas
Nacionais é buscar o batismo no Espírito Santo e viver no poder do Espírito Santo.
O Pr. Leandro Nunes nos falou que a visão transformadora é a visão comprometida com o
reino espiritual de Deus. É preciso ter intimidade para ouvir a voz de Deus e disposição para
ser obediente, tanto a Deus, como aos pais e as autoridades.
O irmão Samuel Torino nos falou sobre a necessidade de dar um bom testemunho na
Universidade e estar preparado para o debate acadêmico em diversos assuntos,
especialmente sobre o cristianismo e a Bíblia. Este preparo vem pela leitura reflexiva da Bíblia
e de outros livros.
O Pr. Francisco ressaltou a necessidade de um relacionamento íntimo do líder com os jovens,
fazendo um pastoreio mais efetivo e jamais desistir do jovem.
O Pr. Leandro Ricardo falou da participação transformadora na política e na sociedade, onde
os jovens evangélicos devem ocupar o espaço político, para através do testemunho cristão
genuíno ser um agente de transformação.
O Pr. André Luiz de Carvalho falou da adoração transformadora como reflexo do que sou. Para
ser um adorador o jovem tem que refletir a Glória de Deus na sua vida e dar um testemunho
consciente e embasado na verdade. A sua santidade de vida é que vai proclamar a grandeza
de Deus. A adoração tem que ser constante e cotidiana.
O Pr. Hygor Junker falou do jovem na Cultura e da contra Cultura. Não devemos nos deixar
arrastar pela Cultura e pelo mundo, mas temos que nos posicionar contra o pluralismo
religioso, contra o materialismo, contra o relativismo e contra o narcisismo.
O Pr. Elias Lopes falou da vocação e missão transformadora ressaltando que devemos fazer
bem e com amor aquilo que fazemos para transformar a vocação em missão e glorificar a
Deus. Devemos fazer bem para dar testemunho do evangelho através do que fazemos. Deus
nos colocou no lugar onde só nós podemos estar.
O Pr. Anderson Neri falou que a presença transformadora do Espírito Santo na Igreja é
capacitadora, abre a visão para a verdade e nos motiva a estar prontos para servir. Nas
dificuldades da caminhada somos sempre consolados pelo Espírito Santo.
O Pr. Rodrigo Diego da Silva nos falou da “Transformação de dentro para fora”.
A irmã Edneia Guimaraes nos falou sobre “Estou em crise: Devo ou não devo fazer”.
O Pr. Odair Rossi falou que temos que buscar o Batismo no Espírito Santo porque é uma
promessa abrangente de Deus, ou seja, para todos e esta é a nossa identidade Batista
Nacional. A promessa de Deus é sem acepção de pessoas, quer por idade, sexo ou condição
social. Mas o derramar do Espírito Santo é pela agenda de Deus e não pela nossa vontade.

O Pr. Jonas Neves nos falou que, nós jovens de hoje, estamos estacionados nas coisas
pequenas da terra e esquecendo de assumir as responsabilidades do Reino de Deus, da Igreja
de Cristo e do Evangelho. Precisamos buscar assumir um papel relevante nesta geração, tanto
na Igreja como na sociedade, para sermos agentes de transformação. Pois o mundo e o reino
de Deus estão dependendo de nós. Mas antes de fazer a obra de Deus eu tenho que buscar
que Deus faça a sua obra em mim.
Diante disto nos comprometemos a:
1. Estudar mais profundamente, durante os próximos 12 meses, o tema deste congresso:
a visão transformadora, a nossa identidade e a nossa história batista nacional.
2. Estreitar mais o relacionamento e a intimidade entre os jovens e os seus líderes.
3. Buscar uma adoração mais simples e genuína, contínua e cotidiana em todas as áreas
da nossa vida.
4. Buscar um melhor preparo, tanto bíblico como intelectual, para dar um bom
testemunho no ambiente escolar e profissional.
5. Perseverar na visão transformadora, mesmo diante da zombaria do mundo.
6. Usar a arte (música, dança, teatro, ginastica, etc.) para levar avante a visão
transformadora e ser um cristão relevante.
7. Intensificar uma vida de oração e busca do Batismo no Espírito Santo, tanto individual,
como nas reuniões da juventude para permanecer na visão transformadora.

Santo André, 22 de abril de 2017.
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