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Tópico
O estudo constou de uma análise do desenvolvimento da internet e de como tem
sido utilizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil em seus esforços
evangelizadores.

Propósito
O presente estudo teve por objetivo reconstituir de forma sucinta a história dos
principais sites adventistas brasileiros, avaliar o modelo de Escola Bíblica via internet
adotado pela Novo Tempo e apresentar sugestões de como a Igreja Adventista do Sétimo
Dia pode melhor utilizar a internet no evangelismo.

Fontes
Esta investigação foi fundamentada em pesquisa bibliográfica enriquecida por uma
pesquisa de campo e acrescida de um estudo de caso. Grande parte da pesquisa

bibliográfica ocorreu dentro da própria internet. O estudo de caso analisou o surgimento e
o crescimento do site www.bibliaonline.net, o site institucional adventista mais acessado
no Brasil.

Conclusões
A análise da história dos sites adventistas brasileiros e a pesquisa de campo
revelaram que a maioria deles surgiu com propósitos evangelizadores. Os dirigentes
destes sites estão dispostos a trabalhar de forma colaborativa e cooperativa, mas para
isso, precisam que a Igreja assuma a coordenação do evangelismo via internet.
O site www.bibliaonline.net tem desempenhado um papel evangelizador relevante
no Brasil. Além de exibir conteúdos de qualidade, o site atende individualmente aos
internautas através de uma equipe de colaboradores voluntários recrutados e treinados
para atuarem como intercessores, conselheiros, instrutores bíblicos e visitadores
coordenados por um staff assalariado. Histórias de diversas pessoas batizadas como
resultado do trabalho do site e seus colaboradores confirmam que o evangelismo via
internet contribui para decisões ao lado de Cristo.
A fim de aumentar a eficácia do evangelismo adventista via internet, é importante
destinar recursos humanos e financeiros para áreas estratégicas como a coordenação da
web adventista, o desenvolvimento de sistemas computacionais que dêem suporte ao
evangelismo, a capacitação de colaboradores voluntários, a visitação aos interessados e
o desenvolvimento de cursos bíblicos voltados para a web.
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Topic
The study consisted of an analysis of the internet development and how it has
been used by the Seventh-day Adventist Church in Brazil in its outreach.

Purpose
The present study aimed reconstruct briefly the history of the main Brazilian
Adventist sites, evaluate the model of the internet Bible School adopted by the Adventist
Media Center - Brazil and to present suggestions of how the Seventh-day Adventist
Church can better use the internet for evangelism.

Sources
This research was based on literature enriched by a field research, plus a case
study. Much of the literature search was done within the internet. The case study

examined the emergence and growth of www.bibliaonline.net website, the Adventist
website that has had more visitors in Brazil.

Conclusions
The analysis of the history of Brazilian Adventist websites and the field research
revealed that most of them emerged with the purpose of evangelizing. The leaders of
these sites are willing to work in a collaborative and cooperative way, but then they need
that the church undertakes the coordination of internet evangelism.
The site www.bibliaonline.net has played an important evangelistic role in Brazil. In
addition to display high-quality content the website attends the internet users individually.
This has been made possible through a team of volunteers recruited and trained to act as
intercessors, advisors, Bible instructors and visitors coordinated by a staff employee.
Stories of several people baptized as a result of the work of the site and his assistants
confirmed that the internet evangelism contributes to decisions for Christ.
To increase the effectiveness of the internet Adventist evangelism it is important to
channel human and financial resources to strategic areas such as coordination of the
Adventist web, development of effective computer systems, follow-up of interests, training
of volunteers and the development of Bible courses prepared for the web.
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CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO

A Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil tem sido uma das denominações
religiosas precursoras em utilizar os meios de comunicação de massa para divulgar o
evangelho, com destaque para a imprensa, o rádio, a TV e a internet.
O trabalho de publicações adventistas no Brasil começou no Rio de Janeiro, em
1900, com a publicação da revista O Arauto da Verdade, produzida sob a editoria de
Guilherme Stein Jr., contendo 16 páginas. A primeira gráfica foi fundada em 1904, em
Taquari, RS, e em 1907, transferida para São Bernardo, SP. Em abril de 1920, a então
“Sociedade Internacional de Tratados do Brasil” passou a denominar-se “Casa
Publicadora Brasileira” (CPB) e contava, na época, com 27 funcionários. Em 1987, a
editora foi transferida para Tatuí, SP.1 O trabalho da CPB cresceu de tal maneira que esta
passou a ocupar o segundo lugar entre as editoras adventistas no mundo. Em 2008,
empregou 433 funcionários e produziu 4.581.383 revistas e 8.276.913 livros, além de
outros materiais para a igreja.2
O programa de rádio “A Voz da Profecia” (VP), irradiado pela primeira vez em 17
de setembro de 1943, foi o segundo programa evangélico transmitido no Brasil. Foi ainda
o primeiro programa de rádio a oferecer um curso bíblico gratuito por correspondência.3

1

http://www.memoriaadventista.com.br/enciclopedia/3/editora_cpb.htm,
19/04/2008.

acessado

2

Edson Erthal de Medeiros, e-mail enviado a Jobson Santos, em 20/05/2009.
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Karina Kosicki Bellotti, “Delas é o reino dos céus: mídia evangélica infantil na cultura

em

pós-moderna do Brasil (anos 1950 a 2000)” (Unicamp, 2007), 50. Segundo Bellotti, o
programa presbiteriano “A Voz Evangélica do Brasil” foi ao ar no dia 15 de maio de 1938 e se
constituiu no primeiro programa evangélico radiofônico brasileiro.
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Inicialmente os programas adventistas eram veiculados em emissoras de terceiros, mas,
com o tempo, diversas emissoras foram adquiridas. Em 2008, a igreja operava 16
emissoras de rádio, coordenadas pela Rede Novo Tempo de rádio, a qual produz 24
horas de programação diariamente.
Por sua vez, o programa “Fé para Hoje”, que estreou no dia 25 de novembro de
1962, se constituiu no primeiro programa religioso da televisão brasileira, e que ainda
hoje, passados mais de 40 anos, continua no ar. Alcides Campolongo e sua esposa Neide
foram nomeados pela mesa administrativa da Divisão Sul-Americana apresentadores do
programa, o qual seguiu os moldes do programa de TV adventista americano “Faith for
Today”. No mês seguinte, o órgão informativo oficial da União Sul Brasileira noticiou: “Foi
lançado em São Paulo o tão esperado programa ‘Fé para Hoje’, pela TV Tupi. Esperamos
que este seja o início de um novo e poderoso capítulo da história do evangelismo no
Brasil”.4
A adoção de novas mídias pela Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil foi
cercada de expectativas positivas quanto à sua contribuição para a pregação do
evangelho. A utilização da internet também veio acompanhada de sonhos e esperanças.
A despeito de preocupações existentes com o seu mau uso,5 entendeu-se que a internet,
se bem utilizada, representava um enorme potencial evangelístico.
O primeiro site adventista brasileiro surgiu em 1994, numa iniciativa de Cleandro
Viana, com o propósito de levar o evangelho ao mundo. Outros sites surgiram com este
4

Alcides Campolongo, Evangelismo minha paixão (São Paulo: Alcides Campolongo,
2009), 105-107.
5

Uma significativa análise crítica dos riscos da internet com valiosas sugestões sobre
como ajudar pessoas adictas à rede mundial é fornecida em: Andrew Careaga, Hooked on the Net:
How to Say "Goodnight" When the Party Never Ends (Grand Rapids, MI: Kregel Publications,
2002).
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mesmo objetivo: falar acerca do amor de Deus e convidar pessoas a se colocarem ao
lado dEle.
Em 1995, surgiu o primeiro site institucional adventista brasileiro, numa iniciativa
do ministério Está Escrito (EE). O objetivo era dar visibilidade ao programa de televisão
EE junto à classes diferenciadas da população que já tinham acesso à internet.
Nos anos seguintes uma enorme quantidade de sites adventistas floresceu na
internet brasileira, mas careceram de investimentos e coordenação. Apenas em 2008, foi
formalmente estabelecido o departamento de internet da Novo Tempo, órgão da Igreja
Adventista do Sétimo Dia responsável pela utilização dos meios de comunicação de
massa para a pregação do evangelho em português e espanhol.

Definição do Problema
Apesar de ter começado a utilizar a imprensa, o rádio e a TV em tempos bem
remotos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia conseguiu apenas uma tímida inserção na
mídia brasileira, segundo a opinião da pesquisadora Karina Bellotti:
A Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil possui um elaborado sistema de comunicação,
composto por uma editora (Casa Publicadora Brasileira), sistema de rádio, internet e canal
de televisão. Contudo, sua inserção no mercado é tímida, se compararmos com a inserção
pentecostal no Brasil... A mídia adventista insere-se na dinâmica de manutenção da
identidade da igreja perante a uma grande quantidade de opções de estilos de vida
disponíveis atualmente no mercado religioso e secular.6

O século 20 foi tido como a era do rádio e da TV, e o século 21 está sendo
considerado a era da internet. Segundo dados recentes, o número de internautas
brasileiros com acesso à web em casa era de 24,5 milhões de pessoas em 2008.7 No total
do País, que inclui acessos a partir de locais como trabalho, cybercafés e telecentros, a
6
7

Bellotti, 52.

http://www.cetic.br/usuarios/ibope/tab02-01-2008.htm, acessado em 05/05/2009. Fonte:
NIC.br - dez 2008. Pessoas com 2 anos ou mais que navegaram na internet através de
computadores no domicílio no mês.
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base se manteve em 40 milhões de pessoas.8 Segundo estimativas feitas por Paulo da
Costa, a população de internautas no Brasil em 2010 tende a ficar próxima aos 47,8
milhões.9 A eficaz utilização desta nova mídia reveste-se de especial significado ao
considerarmos o seu potencial atual e futuro. A utilização deste meio por parte da Igreja
Adventista do Sétimo Dia pode alcançar resultados mais expressivos que aqueles
alcançados pela utilização do rádio e da TV.

Propósito do Estudo
Uma pesquisa na internet e na literatura adventista brasileira revela que até a
elaboração da presente investigação, nenhum outro estudo havia sido feito acerca da
história dos sites adventistas em língua portuguesa ou sua contribuição para a
evangelização. Também não se encontrou nenhuma outra pesquisa exaustiva acerca da
Escola Bíblica via internet, a qual, a partir de 2006, se tornou o site oficial de divulgação
bíblica da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil.
Este estudo se propõe a reconstituir, de forma sucinta, a história dos principais
sites adventistas brasileiros, seu surgimento e contribuições dadas até o momento em
esforços evangelizadores.
Outro propósito deste trabalho é avaliar o modelo de Escola Bíblica via internet
adotado pela Novo Tempo. A análise de seus principais serviços nos leva a compreender
o papel que pode ser esperado de um site bíblico que utiliza colaboradores voluntários
como parte essencial de sua estratégia missionária.
8

http://br.reuters.com/article/internetNews/idBRN2843629520080528, acessado em
05/05/2009. Fonte: Ibope/Netratings. As estimativas aqui apresentadas são conservadoras e
referem-se a internautas domiciliares. Segundo o site http://www.internetworldstats.com/sa/br.htm,
acessado em 19/04/2009, o Brasil possui mais de 67 milhões de usuários de internet.
9

David Bianchini e Paulo da Costa, “Caracterização da Demanda Futura de Usuários da
Internet no Brasil: Uma Contribuição para o Desenvolvimento de Políticas Governamentais de
Inclusão Digital e Acesso a Internet”, Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação,
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Além disso, apresentar sugestões de como a Igreja Adventista do Sétimo Dia pode
utilizar melhor a internet tendo em vista o cumprimento da tarefa evangelizadora deixada
por Cristo.

Delimitações do Estudo
O presente estudo analisa os esforços evangelizadores adventistas via internet em
língua portuguesa no Brasil. Não foi objeto desta pesquisa acompanhar tais esforços
realizados em outros países e línguas. Excepcionalmente são apresentados domínios
internacionais em língua portuguesa que se tornaram amplamente conhecidos no Brasil.
Não foram estudados pormenorizadamente todos os sites adventistas surgidos
nos últimos anos. Os sites selecionados e analisados foram aqueles que deixaram uma
contribuição maior para o evangelismo adventista via internet ou cujas atividades
lançaram luz sobre maneiras eficazes de se utilizar esse meio midiático.
Cada site mencionado no trabalho recebeu uma nota de rodapé identificando a
data em que o mesmo foi registrado junto aos órgãos responsáveis pela internet brasileira
e mundial. Após o registro do domínio, pode haver transcorrido algum tempo para o site
ser disponibilizado para o público, entretanto, essa informação não foi levada em
consideração.
Este trabalho não sugere um tipo de site ideal, nem se constitui num manual para
a criação de sites adventistas.10
5, nº 1 (2008): 145.
10

Dicas úteis sobre como montar um site evangelizador na internet são encontradas no
livro de Michael L. White, Digital Evangelism: You Can Do It, Too!, First ed. (Columbus, GA:
Brentwood
Christian
Press,
2004).,
e
no
seguinte
endereço:
http://www.internetevangelismday.com/starting.php.
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Revisão de Literatura
Mark A. Kellner, jornalista, escreveu God on the internet (1996), numa época em
que a rede mundial estava apenas começando a se popularizar. Após falar sobre os
principais serviços on-line disponíveis, o autor apresenta exemplos de como as pessoas
têm se beneficiado espiritualmente pelos conteúdos exibidos na web.
Kellner conduz o leitor a uma viagem pelos sites das mais importantes religiões
mundiais como budismo, catolicismo, judaísmo, mormonismo, algumas das maiores
denominações protestantes, e outros movimentos religiosos. As muitas ilustrações com
capturas de telas extraídas dos sites tornam esse livro um importante registro histórico de
como as religiões começaram a marcar presença na internet. Segundo o autor, o destino
da internet é tornar-se cada vez mais utilizada para descobertas religiosas, edificação e
relacionamentos.
Arne H. Fjeldstad, em sua tese de doutorado em ministério no Seminário
Teológico Fuller, Communicating Christ on the Information Superhighway (1997),11 analisa
como o conceito de uma super estrada da informação pode desafiar a compreensão da
espiritualidade cristã e acelerar o cumprimento da missão para a evangelização mundial
(Mt 28:18-20). Para o autor, é importante estabelecer a presença cristã na web, a fim de
interagir com familiares, amigos e colegas e comunicar a fé em meio às atividades
normais da internet. Como um modelo para comunicar o amor de Cristo ao coração de
uma nova geração, Fjeldstad introduz a linguagem HEART,12 a qual propõe comunicar o
evangelho

de

maneira

Holística,

Evangelística,

Autêntica,

Reconciliadora

e

Transformadora.
11

Arne H. Fjeldstad, “Communicating Christ on the Information Superhighway” (Doctor of
Ministry Dissertation, Fuller Theological Seminary, 1997).
12

HEART, significa “coração” em Inglês, e é um acróstico para as características da
linguagem a ser utilizada na web. Em inglês e, também, em português, as iniciais das palavras
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Fjeldstad defende que novas tecnologias devem ser implementadas no trabalho da
missão e considera vital conhecer novas ferramentas a fim de se obter visibilidade
privilegiada na competitiva aldeia global. Essa compreensão do autor tem se mostrado
cada vez mais verdadeira e influenciou positivamente a construção da presente pesquisa.
Algumas das propostas apresentadas no capítulo V derivam de desdobramentos do
arrazoado acima.
Pierre Lévy, em Cibercultura (1997),13 explora em profundidade o ciberespaço, o
novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial de computadores. Após
apresentar alguns conceitos básicos do funcionamento da internet e traçar um retrato da
cibercultura, na terceira parte do livro, o autor explora alguns de seus aspectos negativos
como as lutas de poder, os conflitos de interesses, as denúncias contra o virtual e a
importante questão da manutenção da diversidade cultural frente aos imperialismos
políticos, econômicos e midiáticos.
Para Lévy, a inteligência coletiva é um dos principais motores da cibercultura,
contudo nunca poderá substituir a inteligência pessoal, o esforço individual, o tempo
necessário para aprender, avaliar e integrar-se às diversas comunidades, mesmo que
virtuais. Um otimista declarado, o autor vê mais benefícios que desvantagens na
utilização da rede mundial de computadores. Segundo ele, cabe a nós explorar as
potencialidades mais positivas do ciberespaço nos planos econômico, político, cultural e
humano.
Andrew Careaga, jornalista, produziu diversos livros a respeito da internet e suas
implicações para o cristianismo. No livro E-vangelism: Sharing the Gospel in Cyberspace
encaixam na sigla proposta.
13

Pierre Lévy, Cibercultura, 1a edição ed. (São Paulo, SP: Editora 34, 1999). A edição
Francesa foi lançada em 1997. No Brasil, o livro foi lançado em 1999.
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(1999),14 ele faz um apelo veemente a favor da utilização da internet para propósitos
evangelizadores. Seu objetivo é levar o leitor a utilizar esta moderna ferramenta como um
evangelista independente ou como um colaborador de ministérios já existentes na web.
No livro eMinistry (2001),15 Careaga propõe que se utilize a internet como uma
ferramenta para discipular a juventude que se beneficia do ciberespaço, mas está exposta
a seus perigos. Segundo o autor, é preciso entender a cultura dos nossos tempos e fazer
todo o possível para influenciar as crianças, os jovens e os jovens adultos para Cristo.
Careaga aprofunda estas questões no livro Hooked on the Net: How to Say
"Goodnight" When the Party Never Ends (2002).16 A partir de uma perspectiva cristã, o
autor descreve diversas adicções que podem ocorrer na internet como jogos,
comunidades virtuais, pornografia, gastos e apostas on-line. O autor recomenda que os
dependentes da internet se tornem dependentes da graça de Cristo que pode libertar
qualquer adicção.
Len Wilson, em seu livro The Wired Church (2003), apresenta valiosas sugestões
sobre como ministrar a cultura pós-moderna. O autor afirma que o único lugar em que a
sociedade poderá ouvir a nossa voz é o território existente entre o lugar onde Cristo está
e o lugar onde a cultura está sem Cristo. Com o objetivo de servir a atual geração, Wilson
recomenda que sejamos estudantes da cultura assistindo criticamente a filmes, TV e
internet. Além disso, sugere que nos adaptemos a novas realidades como, por exemplo, a
mudança do pensamento linear para o não-linear.
Uma das premissas básicas do livro de Wilson é que a igreja deve estar disposta a
fazer os sacrifícios necessários a fim de falar a linguagem da cultura fluentemente e com
14

Andrew Careaga, E-vangelism: Sharing the Gospel in Cyberspace (Lafayette, Louisiana:
Vital Issues Press, 1999).
15

eMinistry (Grand Rapids, MI: Kregel, 2001).

16

Careaga, Hooked on the Net: How to Say "Goodnight" When the Party Never Ends.
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excelência. Para isso, será necessário dominar os aspectos básicos das novas
tecnologias e montar equipes de especialistas em mídia, voluntários ou não. Esse livro é
um excelente manual sobre como comunicar a mensagem de Cristo de forma eficaz para
a atual geração.
Tony Whittaker preparou e disponibilizou, on-line, um dos mais completos recursos
acerca do

evangelismo

via internet,

The Web

Evangelism Guide

(www.web-

evangelism.com). Outro recurso muito valioso é o mecanismo cristão de busca acerca do
evangelismo on-line preparado por David Campbell, www.fishthe.net. Embora o site
demore a carregar vale a pena ser visitado pela riqueza dos conteúdos e links
apresentados.
Dan Henrich organizou em 2005 a “Conferência sobre o evangelismo via internet
para o Século XXI”, realizada na Liberty University, Lynchburg, Virginia, EUA. Renomados
especialistas sobre o evangelismo via internet apresentaram palestras, cuja transcrição
resultou no livro eletrônico internet Evangelism in the 21st Century: A Reader (2007).17
Esse e-book se constitui num dos melhores materiais sobre o evangelismo via internet até
o presente.18
Os materiais descritos acima contêm excelentes conteúdos a respeito de como
entender a presente cultura e montar sites e ministérios de evangelismo, contudo nenhum
deles analisou a contribuição adventista para o evangelismo via internet em língua
portuguesa.
17

“Internet Evangelism in the 21st Century: A Reader”, ed. Daniel J. Henrich (Handclasp
International, 2007).
18

No seguinte endereço: http://ie21stcentury.wordpress.com é possível baixar o e-book, ter
acesso às apresentações das palestras em qualidade reduzida por meio do www.youtube.com, ou
mesmo adquirir um jogo de DVDs do evento.
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Definição de Termos
Por tratar-se de uma tese de doutorado em teologia pastoral, a linguagem técnica
da informática é evitada, sempre que possível, em benefício de leitores não familiarizados
com a terminologia da computação. A expressão “internet” é empregada como sinônima
de “World Wide Web”.
As expressões “Sistema Adventista de Comunicação”, “Novo Tempo” e “Rede
Novo Tempo de Comunicação” são usadas sinônimamente neste trabalho. “Sistema
Adventista de Comunicação” é a razão social e “Novo Tempo” é o nome utilizado para
ações de marketing.
Diversas instituições adventistas são referidas neste trabalho. A primeira vez que
elas aparecem consta o seu nome completo seguido pela abreviação adotada. Nas
demais ocorrências, é exibida apenas a abreviatura. Uma lista das abreviaturas foi
preparada e pode ser encontrada logo após o sumário.
Algumas

instituições particularmente

relevantes

para esta pesquisa

não

receberam uma abreviação, foram sempre referidas em sua forma completa. São elas:
Igreja Adventista do Sétimo Dia, Novo Tempo, Escola Bíblica e Escola Bíblica via internet.

Metodologia
A metodologia da pesquisa seguiu uma abordagem diferenciada para cada
capítulo da tese. No capítulo dois, se discorreu brevemente sobre o surgimento e a
história de 55 sites adventistas. A coleta de dados foi feita através de e-mails,
telefonemas e entrevistas com as pessoas que direta ou indiretamente tiveram alguma
participação na origem ou na manutenção dos sites, ou através de informações obtidas
diretamente na internet.
O capítulo três apresenta, de forma agregada, os resultados de uma pesquisa
realizada entre os sites adventistas em língua portuguesa. Com uma predominância
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quantitativa, a pesquisa passou pelas seguintes etapas: (1) a elaboração das perguntas;
(2) o desenvolvimento do software para receber e arquivar as respostas dadas; (3) o
convite para os desenvolvedores participarem; e, por último, (4) a análise e interpretação
dos dados.
As informações para a pesquisa foram postadas pelos participantes de forma online na internet através do endereço www.novotempo.org.br/pesquisa.19 A participação de
109 sites representou uma boa amostragem, tendo em vista que o número de sites
adventistas brasileiros existentes em 2007, por ocasião da realização da pesquisa, era de
aproximadamente 600 sites. A análise dos dados revelou aspectos importantes de como
os sites participantes são administrados e que contribuição têm dado e pretendem dar
para a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
No capítulo quatro, ao ser feito um estudo de caso sobre a Escola Bíblica via
internet, representada pelo site www.bibliaonline.net, seguiu-se uma abordagem
quantitativa e qualitativa. Em primeiro lugar descreveu-se o desenvolvimento histórico; os
dados estatísticos coletados abrangeram um longo período de tempo, de 2001 a 2008, o
que permitiu uma análise minuciosa dos principais serviços oferecidos pelo site, suas
potencialidades e dificuldades, além de se apresentar alguns resultados do trabalho
desenvolvido por esse site evangelizador.
Após acompanhar o desenvolvimento histórico dos sites adventistas brasileiros,
refletir sobre as informações prestadas pelos sites participantes da pesquisa on-line e
analisar os principais serviços do site www.bibliaonline.net, conteúdo precedente, o
capítulo 5, predominantemente qualitativo, apresenta sugestões para uma melhor
utilização da internet por parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
19

A criação desta página na internet foi possível graças ao apoio da Novo Tempo, por
meio do departamento de informática e tecnologia, setor de desenvolvimento.
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Resumo do Estudo
O trabalho compõe-se de cinco capítulos. Após a introdução, o segundo capítulo
analisa brevemente o desenvolvimento da internet no mundo e no Brasil e como os
adventistas têm sido pioneiros no uso de diversas mídias. A ênfase desse capítulo recai
sobre o desenvolvimento histórico de sites adventistas brasileiros selecionados, os quais
lançam luz sobre como a internet tem sido utilizada pelos adventistas do Brasil. O terceiro
apresenta os resultados de uma pesquisa aplicada, em 2007, junto aos sites adventistas
brasileiros.
O quarto capítulo apresenta o desenvolvimento histórico e os principais serviços
oferecidos pela Escola Bíblica via internet, constituída pelo site www.bibliaonline.net.
Entre esses serviços, destacam-se os cursos bíblicos, as respostas bíblicas, a rede de
oração, a rede de visitação e a consulta bíblica. O capítulo apresenta, ainda, diversos
resultados evangelísticos obtidos.
O capítulo cinco oferece sugestões de possíveis aplicações futuras da internet
para o evangelismo adventista no Brasil. Finalmente são apresentadas, em forma de
resumo as conclusões.

CAPÍTULO II

DESENVOLVIMENTO DO USO DA INTERNET PELA IGREJA
ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA NO BRASIL
O advento da internet criou novas e grandes possibilidades para o evangelismo no
mundo. Este capítulo descreve como estas oportunidades têm sido aproveitadas por
membros e pela Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil.

Antecedentes Históricos
As primeiras redes de computadores, projetadas na década de 60 em círculos de
pesquisa militares, foram abertas ao público ao longo das décadas de 80 e 90, através
dos computadores pessoais. A criação da World Wide Web (www), em 1992, com sua
interface amigável, permitiu a navegação por hipertexto e a utilização de recursos
multimídias, e concedeu à rede um enorme impulso.1
O desenvolvimento da internet veio junto com uma forte onda de globalização com
profundas implicações para a maneira das pessoas verem o mundo e se relacionarem.
A internet não é simplesmente um meio de comunicação a mais. Ela difere dos
meios de comunicação tradicionais pelo fato de permitir uma comunicação bidirecional
instantânea. As pessoas que lêem, ouvem, ou visualizam uma informação via internet,
têm a possibilidade de imediatamente responderem a esta comunicação. Seja
concordando, adicionando, ou mesmo discordando.2
1

Murilo Cesar Soares, “Tecnologia e Sociedade: a Internet como utopia”, II Congresso
Online do Observatório para a CiberSociedade (Barcelona, España: El Observatorio para la
Cibersociedad, 2004).
2

Mauro Edson da Costa Dias “Internet: O Desafio de Utilizar Bem”, Ministério, janeirofevereiro de 2002, 10.
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O rádio e a Televisão são meios de comunicação um-para-todos, no sentido de
que as pessoas são apenas receptoras passivas. Mas com a internet entra em cena a
possibilidade do receptor interagir individualmente.3 Esta característica representa uma
revolução no processo da comunicação humana.

Desenvolvimento no Mundo
Devido as suas características únicas, a internet tem sido altamente apreciada e
tem crescido no mundo com uma velocidade surpreendente. “A internet levou apenas
quatro anos para estar em 30% dos lares [norte] americanos. É um tempo bem curto
quando comparado a outros produtos: o telefone levou 40 anos, o rádio levou 35 anos, o
videocassete demorou 20 anos, a televisão 26 anos e o próprio computador levou 19
anos.”4
Do ano 2000 a 2005, a internet cresceu em média 182% em todo o mundo.
Regiões como o Oriente Médio apresentaram uma taxa de crescimento no período de
454,2%. A região da América Latina e do Caribe também apresentou um exuberante
crescimento equivalente a 337,4%. A região que exibiu a menor taxa de crescimento foi a
América do Norte com 108,9% de crescimento no período, devido a internet já ser
bastante utilizada naquele país.5 Até mesmo a menor taxa de crescimento exibido por um
continente surpreende, pois a internet dobrou em cinco anos, na América do Norte.
3

Pierre Lévy, Cibercultura (São Paulo, SP: Editora 34, 2000), 117.

4

San Murugesan, citado por: Alessio Ferreira, “Mercado de Renda Variável na Era no
Home Broker: Requisitos e Desafios” (Dissertação de Mestrado em Administração, Universidade
Regional de Blumenau, 2004).
5

Informação fornecida pelo site www.internetworldstats.com. Os dados foram obtidos e
compilados pelo Grupo de Marketing Miniwatts, uma empresa de pesquisa de mercado localizada
em Bogotá, Colômbia que tem publicado o site “Estatísticas Mundiais da internet” há vários anos.
Acessado em: 19/04/2009.

15
Em dezembro de 2005 o número de usuários de internet no mundo ultrapassou a
um bilhão de pessoas, o que representava 15,7% da população mundial. Em março de
2009 este número chega a 1.596 milhões, ou seja, quase 1,6 bilhão de pessoas,
correspondendo a 23,8% da população mundial.6 Estimativas apontam que no ano 2010
haverá dois bilhões de usuários de internet no mundo.7
A quantidade de pessoas que utilizam a internet é imensa e continuará crescendo
nos próximos anos. Tal compreensão reveste-se de enorme significado, pois indica que
uma considerável proporção da população mundial pode ser alcançada com a mensagem
do evangelho através desta mídia.
O número de usuários de internet em língua portuguesa no mundo é expressivo
conforme revelam as seguintes estatísticas sobre as dez principais línguas utilizadas na
Web.
6
7

http://www.internetworldstats.com/stats.htm, acessado em 19/04/2009.

Wolfgang Kleinwächter, “Multi-Stakeholder Internet Governance: The Role of
Governments”, em Internet Governance and the Information Society: Global Perspectives and
European Dimensions, illustrated ed., ed. Wolfgang Benedek (Eleven International Publishing,
2008), 29.
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Gráfico 1: As Dez Principais Línguas Utilizadas na Internet em Milhões de Usuários
O inglês é a língua mais utilizada na rede mundial de computadores, contudo, o
número de usuários de fala portuguesa também é expressivo, pois ocupa o sexto lugar no
ranking mundial. Em 2008, o número estimado de usuários de internet em língua
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Portuguesa era de, aproximadamente, 72,5 milhões de pessoas, a maioria destes
residentes no Brasil.8

Desenvolvimento no Brasil
A sociedade brasileira, acostumada a dimensões continentais, se entusiasmou por
este novo meio de comunicação chamado internet. O Brasil é o quinto maior país do
mundo em extensão territorial, com 8.544.418 de quilômetros quadrados, o sexto mais
populoso, com 191.908.598 habitantes, e ocupa o sétimo lugar entre os países que mais
utilizam a internet.9
O aumento do número dos usuários de internet no Brasil acentuou-se a partir de
1995. Esse foi o ano em que efetivamente a população começou a ter conhecimento
desse meio de comunicação. Entre 1995 e 2000, houve um crescimento muito
significativo, mas foi a partir de 2000 que a população realmente passou a fazer com que
a internet fizesse parte do seu dia a dia. Para se ter uma idéia, a população brasileira
entre 2000 e 2006 teve um crescimento de 9%, enquanto que a população de internautas
que, em 2000, era de aproximadamente 5 milhões, passou para aproximadamente 32
milhões em 2006, ou seja, um crescimento de cerca de 640%.10
No período de 2000 a 2008, o número de usuários brasileiros saltou de cinco para
67,5 milhões de usuários, o que representou uma elevação de 2,9% para 32,5% da
população brasileira.11 O gráfico abaixo ilustra esse explosivo crescimento.
8

http://www.internetworldstats.com/stats7.htm, acessado em 19/04/2008. Esta estatística
contempla o Brasil e outros países de fala portuguesa.
9

http://www.internetworldstats.com/sa/br.htm, acessado em 19/04/2008. Em 2008 o Brasil
possuía 67.510.400 usuários de internet, equivalente a 35.2% da população, de acordo com o
International Telecommunication Union.
10

Costa: 145.

11

http://www.internetworldstats.com/sa/br.htm, acessado em 19/04/2008.
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Gráfico 2: Evolução dos Usuários de Internet no Brasil de 2000 a 2008
Um dado relevante para os que pretendem divulgar áudio e vídeo na rede é que o
Brasil dobrou o número de conexões de banda larga desde 2005, saltando de quatro
milhões para 8,1 milhões, em 2007. De acordo com Pedro Ripper, presidente da Cisco12
do Brasil, a expectativa é que até 2010 o país alcance a casa de 15 milhões de conexões
de banda larga, sendo 12 milhões fixas e três milhões móveis.13
O tempo médio mensal que os brasileiros navegam na internet saltou de 16 horas
e 54 minutos em junho de 2005 para 23 horas e 12 minutos em junho de 2008, um
crescimento de 39,8%. Esta realidade faz do Brasil o país onde as pessoas mais passam
tempo surfando na internet, a partir de suas residências.14
12

Cisco é uma empresa multinacional que projeta e vende tecnologia e serviços de rede e
comunicações. http://en.wikipedia.org/wiki/CISCO, acessado em 20/05/2009.
13

http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL338472-6174,00.html,

acessado

05/05/2009.
14

http://www.internetworldstats.com/sa/br.htm#links, acessado em 27/04/2009.
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O fato de considerável parcela da população brasileira utilizar a internet,
superando a média de 20 horas de navegação mensal por usuário, justifica a
preocupação de utilizá-la adequadamente em esforços evangelizadores.

Uso da internet pela Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil
Segundo dados coletados durante a pesquisa, a internet passou a ser utilizada
pela IASD a partir de 1994. Desde esse início, podem-se perceber quatro fases: o Período
de Pioneirismo (1994-1995), o Período de Sites Institucionais (1996-1997), o Período de
Diversificação (1998- 2001), e o Período de Especialização (2002- ). A seguir, são
apresentados alguns sites que foram criados em cada uma destas fases, por iniciativas
pessoais ou pela Igreja Adventista do Sétimo Dia.15

Período de Pioneirismo (1994-1995)
A utilização da internet em língua portuguesa pelos adventistas contou com o
trabalho de pioneiros que movidos por ideais proporcionaram o início desta nova e
importante fase no cumprimento da missão evangélica.

www.cvvnet.org
Os primeiros esforços adventistas em língua portuguesa para a difusão de
conteúdo bíblico via internet ocorreram em 1994.16 Nesse ano um jovem brasileiro
radicado nos Estados Unidos, Cleandro Viana, fundou o “Ministério Cristo Vai Voltar”.17
15

Os sites apresentados neste capítulo seguem uma ordem cronológica. No Apêndice A é
apresentada uma lista alfabética destes sites juntamente com a página em que se discorre sobre
eles.
16

Cleandro utilizavam um endereço eletrônico gratuito, o qual posteriormente passou a ser
o domínio www.cvvnet.org, registrado em 2/3/2000.
17

Cleandro Viana, e-mail enviado em 16/10/2004.
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Em 1995 Cleandro colocou na internet a série completa de estudos bíblicos “A
Bíblia Fala”. Em 1996 veio o lançamento da “BíbliaNet”, a primeira Bíblia em português na
internet de que se tem notícia. Além de muitas pessoas terem baixado esta Bíblia para
seus computadores pessoais, diversos sites também passaram a utilizar a “BíbliaNet” em
seus próprios scripts, ocorrendo assim uma grande divulgação do texto bíblico na internet.
No ano seguinte, 1997, foi lançado o “Pergunte a um Pastor”. Mais de duas mil
respostas foram dadas e permanecem disponíveis no site. Ainda em 1997, o
www.cvvnet.org publicou as letras e áudios do Hinário Adventista do Sétimo Dia, graças a
um verdadeiro mutirão de digitação de letras, e envio de acordes e músicas para serem
publicados. Em 2009 a coleção de músicas disponibilizadas ultrapassa seis mil hinos.18
O site www.cvvnet.org oferece inúmeros cursos bíblicos e traz opções para ouvir
ou ler meditações e sermões. Contém um dos maiores banco de dados sobre os mais
variados assuntos bíblicos. Passou a ser disponível em inglês, espanhol e português e
recebeu inúmeros prêmios de destaque na categoria de sites religiosos na Web. Através
deste site, Cleandro, um engenheiro de computação, encontrou um modo de contribuir
com a pregação do evangelho.
Na figura abaixo pode ser visto o site atual (10/06/2009).

18

Cleandro Viana, e-mail enviado em 13/03/2009.

21

Figura 1: Site www.cvvnet.org
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www.estaescrito.org.br
O primeiro site da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil, como organização, foi
o www.estaescrito.org.br.19 O domínio foi registrado no primeiro semestre de 1995, pelo
ministério “Está Escrito” (EE) que tinha Erlo Braun como diretor e Marcelo Vallado, como
gerente executivo.20 A aquisição do domínio na internet fazia parte de um plano para
divulgar o programa junto às camadas da sociedade que, na época, tinham acesso a esta
nova tecnologia.
O primeiro programa “Está Escrito” na televisão brasileira foi ao ar em 3 de
novembro de 1991, tendo como orador George Vandeman.21 Os programas feitos nos
EUA pelo ministério “It is Written” eram traduzidos e dublados para então serem
veiculados no Brasil. Mark Finley “estreou” como orador oficial do Está Escrito brasileiro
em 9 de julho de 1995, contudo já apresentava o programa “It is Written” desde 1992.
Nesta época foi introduzido também como orador nacional do programa, Alejandro Bullón,
cujo primeiro programa foi ao ar em 22 de maio de 1994.22
No começo de 1995, a internet no Brasil ainda não havia sido amplamente
liberada, e apenas um número limitado de usuários recebeu autorização para lançar sites,
a título de testes;23 entre esses, figurou o site www.estaescrito.org.br.
19

Não foi possível precisar a data deste registro porque o domínio ficou inoperante por um
tempo e foi registrado novamente em 10/07/2001, pelo Sistema Adventista de Comunicação.
20

Marcelo Vallado, e-mail enviado em 16/04/2009.
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Programas de meia hora eram veiculados semanalmente, aos domingos pela manhã,
pela Rede Bandeirantes de Televisão. Os custos com a transmissão somavam 40 mil dólares
mensais, e, a princípio, eram divididos em quatro cotas. Duas eram pagas pela Golden Cross, uma
pelo empresário Luís Santana, da Bahia, e outra pela Lousano, além de João Apolinário, com uma
cota menor.
22

Fabiana Amaral, Gravando! Como a Igreja Adventista usou a televisão no Brasil,
Engenheiro Coelho, SP: Centro Universitário Adventista de São Paulo, 2004.
23

1995.

A internet brasileira foi liberada para uso comercial a partir do segundo semestre de
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Com a criação do Sistema Adventista de Comunicação (Sisac), em dezembro de
1995, houve uma fusão entre os ministérios “Está Escrito” e “A Voz da Profecia”, o que
exigiu a criação de outro site, como veremos a seguir.

www.sisac.org.br
O

segundo

domínio

institucional

adventista

registrado

no

Brasil foi

o

www.sisac.org.br.24 O site25 foi encomendado da empresa Astrolábio26 com design gráfico
da Hexagon.27
24

Instituição criada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia com o objetivo de integrar
diversos ministérios existentes tais como o ministério de rádio “A Voz da Profecia”, e o ministério
de TV “Está Escrito”, tendo em vista a utilização dos principais meios de comunicação de massa
para a difusão do evangelho.
25

Data de registro: 14/12/1995. A informação da data de registro, deste e dos demais sites
nacionais citados nesta tese foi obtida no site www.registro.br, o qual desde 1995 é o executor de
algumas atribuições do Comitê Gestor da internet no Brasil, entre elas o registro de nomes de
domínios e a manutenção de endereços na internet. Inúmeros acessos à este site ocorreram de
janeiro de 2008 a maio de 2009. Para os sites internacionais buscou-se a informação junto aos
órgãos gestores da internet mundial.
26

http://www.astrolabio.com.br/, acessado em 07/04/2009. Empresa fundada em 1994
especializada em consultoria para ações na internet.
27

www.hexagon.com.br, acessado em 07/04/2009. Empresa que oferece soluções em
design digital, presente no mercado desde 1990.
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Abaixo confira como era o primeiro site do Sisac:28

Figura 2: Primeiro Site do Sistema Adventista de Comunicação
A página principal do site www.sisac.org.br tinha um visual atrativo, com fundo
branco e logos dos ministérios “Está Escrito” (EE)29 e “A Voz da Profecia” (VP)30 nos lados
direito e esquerdo da tela. Na parte inferior, havia quatro links: “notícias”, “shopping”,
“guestbook” e “novidades”.
Na sub-página “notícias” eram exibidos links para as cartas semanais escritas pelo
presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia na época, pastor Robert
Folkemberg. O pastor Folkemberg era um entusiasta do uso de novas tecnologias e
28

A reconstrução do primeiro site do Sisac, em sua versão de 28/12/1996, foi tornada
possível numa consulta ao site www.webarchive.com, em 13/11/2008. Naquela ocasião o site era
disponibilizado, mas a partir de 2009 a visualização do site do Sisac de 1995-1996 não é mais
apresentada. http://web.archive.org/web/19961228063913/http://www.sisac.org.br.htm.
29
30

Ministério adventista especializado em produzir e veicular programas de TV.

Rodrigo Bertotti, O uso do rádio pela Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil,
Engenheiro Coelho, SP: Centro Universitário Adventista de São Paulo, 2003. Segundo Bertotti, o
ministério de evangelização “A Voz da Profecia” estreou no rádio brasileiro no dia 23 de setembro
de 1943, tendo Roberto Rabello como locutor e diretor. Por ocasião da criação do Sisac, em 1995,
o orador era o pastor Ronaldo de Oliveira.
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enviava suas “Letters from the President” para o mundo todo, semanalmente, através de
e-mail.
Na sub-página “novidades” eram mostrados os seguintes links: “programação”,
“palestras” e “doações”. Um número telefônico gratuito foi disponibilizado para receber as
doações dos simpatizantes do programa “Está Escrito”, o qual era veiculado aos
domingos, pela TV Manchete, em rede nacional.31
Um dos serviços oferecidos pelo site www.sisac.org.br, que obteve grande
aceitação, foi a lista de discussão da Lição da Escola Sabatina via e-mail. Esta lista,
inicialmente, não era moderada, mas logo viu-se a necessidade de um moderador. O
primeiro moderador foi Marcelo Vallado, seguido por Edson Romero.
Quando o Sisac foi criado, em dezembro de 1995, os escritórios de “A Voz da
Profecia” e do “Está Escrito” ficavam localizados no Rio de Janeiro. Ao longo de 1996,
ocorreu a transferência para a localidade doada pelo empresário Milton Afonso, em Nova
Friburgo, RJ. A rede adventista de rádios, que até então, estava localizada no Espírito
Santo, também foi transferida para lá.32
Em 7 de novembro de 1996 as novas instalações do Sisac foram oficialmente
inauguradas com a presença de Robert Folkemberg, líder mundial da Igreja, e outras
personalidades de destaque no cenário adventista sul-americano. A instituição surgiu com
o propósito de “utilizar todos os meios de comunicação possíveis para pregar o evangelho
a todos os povos e apressar a volta de nosso Senhor Jesus Cristo a esta Terra”.33
31

Numa carta assinada pelo pastor Bullón, diretor do EE, a pessoa recebia o seguinte
incentivo: Para doar R$ 3,00 (três reais) disque (0900) 71-6003, Para doar R$ 5,00 (cinco reais)
disque (0900) 71-6005, Para doar R$ 10,00 (dez reais) disque (0900) 71 6010, Para doar acima de
R$ 10,00 (dez reais) CLIQUE AQUI. (Neste último caso, a pessoa podia utilizar seu cartão de
crédito, ou receber um boleto para depósito bancário.)
32

Jonatan Conceição, entrevista concedida a Jobson Santos, em Nova Friburgo, RJ, em
12 de novembro de 2002.
33

www.sisac.org.br, visualização do site de 1999 permitida pelo site http://web.archive.org.
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Os administradores do Sisac, na época, Erlo Braun, diretor geral,34 e Dourivan
Dantas Dias, diretor administrativo, propuseram estabelecer uma TV adventista via
satélite e marcar uma melhor presença na internet. Estes planos, contudo, eram tão
abrangentes que a sua concretização levaria anos, demandaria elevados investimentos
financeiros e incluiria a mudança da instituição para outra localidade geográfica, como
veremos mais adiante nesse capítulo.35

www.prayernet-br.org
No ano de 1995, Ruimar Duarte de Paiva pastor adventista em Jundiaí, SP,
registrou o www.prayernet-br.org,36 um site de pedidos de orações e agradecimentos.
Ruimar foi um grande entusiasta da utilização da internet e estava muito à frente do seu
tempo na consciência da importância de utilizar a internet em esforços evangelizadores.
O site www.prayernet-br.org funcionava da seguinte maneira. Pedidos chegavam
de várias partes do mundo e eram exibidos on-line e enviados por e-mail aos que se
cadastravam para orarem por outras pessoas. Aqueles que se cadastravam como
intercessores, além de orarem pelos que faziam os pedidos também escreviam
mensagens de incentivo à eles, e, desta maneira, desenvolviam um trabalho de apoio ao
próximo.
Após alguns anos de trabalho no Brasil, o pastor Ruimar, deixou o país. Após
cinco anos de estudos nos Estados Unidos aceitou ser missionário em Palau, e
infelizmente foi assassinado em 23 de dezembro de 2003.37 Essa fatalidade encerrou
34

Erlo Braun foi diretor geral do Sisac de 1996 a 1997.

35

Mais detalhes da trajetória do Sisac, o qual mais tarde passou a adotar o nome de “Novo
Tempo” serão apresentados na seção que fala sobre o site www.novotempo.org.br, à página 44.
36

Celso Pontes, entrevista por telefone em 01/12/2008.

37

http://www2.uol.com.br/JC/_1998/0809/cidades.htm, acessado em 08/04/2009.
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prematuramente as atividades deste visionário pioneiro da internet adventista. Com a sua
morte, o site criado por ele foi descontinuado.

www.desbravadores.org.br
Celso Pontes,38 arquiteto da Associação Paulista Oeste e líder de desbravadores,
registrou o site www.compuserve.com/desbravador,39 no mesmo dia em que Ruimar
registrou o site de oração, em 1995.40 Em 1996, Celso registrou outro domínio, de
memorização mais fácil, www.desbravadores.org, mas, devido a limitações financeiras, o
domínio foi perdido. Finalmente, em julho de 1998, Celso Pontes registrou o domínio
www.desbravadores.org.br,41 em nome da UCB.
Em 2000, Celso registrou também o site www.aventureiros.org.br.42 Seu objetivo
foi apoiar os líderes que trabalham com esta faixa etária e oferecer às crianças do Clube
de Aventureiros materiais adequados à sua idade. O site foi muito bem recebido, pois
preencheu uma lacuna existente. Durante algum tempo Celso Pontes ficou encarregado
por ambos os sites.
No começo de 2005, a DSA passou a cuidar da manutenção do site
www.desbravadores.org.br, tendo em vista torná-lo o site oficial dos Desbravadores para
o território brasileiro. O idealizador da nova roupagem do site, a partir de 2006, foi o webdesigner Misael Gruber. Gruber recebeu esta incumbência e trabalhou em sintonia com o
pastor Erton Köhler, na época diretor do Ministério Jovem da DSA.
38

Pontes.

39

Clube de serviços que trabalha em prol de juvenis e adolescentes de 10 a 15 anos.

40

Pontes.

41

Data de registro: 31/07/1998.

42

Data de registro: 28/4/2000. O Clube de Aventureiros é um serviço adventista à
comunidade que se propõe a trabalhar em prol da formação de crianças de 5 a 10 anos.
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Em 26 de abril de 2008, em comemoração ao Dia Mundial dos Desbravadores, o
site

em

português

www.desbravadores.org.br

e

o

site

em

espanhol,

www.clubconquistadores.org estrearam um novo layout, unificado. Segundo Otimar
Gonçalves, diretor do Ministério Jovem da DSA, desbravadores de 12 países da Divisão
Interamericana passaram a acessar o site. Para Licene Renck, secretária do Ministério
Jovem da DSA e supervisora do site, o grande objetivo do site oficial do Clube dos
Desbravadores é ser um instrumento de apoio para os clubes da América do Sul e do
mundo.43
Enquanto o site dos desbravadores passou a ser cuidado por outras pessoas, o
site dos aventureiros continuou sob a coordenação de Celso. Em junho de 2008 foi
lançado o novo portal dos aventureiros, www.aventureiros.org.br.44 Diversas animações,
fundo musical e links intuitivos incluem esse site adventista, entre os mais atrativos
existentes.
Os Desbravadores foram um dos primeiros serviços da DSA a abraçar a idéia de
adotar um site oficial nacional. Os investimentos no site valeram a pena. De janeiro de
2006 a abril de 2008 mais de 3 milhões de páginas foram acessadas, uma média de mais
de 20.000 acessos mensais.45
43

Reportagem “Novo site oficial dos Desbravadores estréia recheado de novidades”,
Revista Adventista, junho de 2008, 27.
44

A data de registro deste site foi 28/4/2000, mas a nova roupagem ilustra a qualidade
atingida pelo site em 2008.
45

Reportagem, 27.
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Figura 3: Site www.desbravadores.org.br
www.mab-iasd.org.br
A Mocidade Adventista de Botafogo (Mab) lançou sua página na internet em abril
de 1996 com o propósito de promover o evangelismo em classes não alcançadas da
sociedade.
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Figura 4: Site www.mab-iasd.org.br

Welington M. S. Nunes, um dos criadores do primeiro site, relata:
A proposta do site da Mab era ser o que chamamos hoje de portal. Naquela época não
tínhamos idéia do que seria um portal. Mas queríamos fornecer a maior quantidade de
informações possíveis sobre a Igreja Adventista e ser uma espécie de canal de comunicação
entre os adventistas no Brasil.46

O site tinha o “Address Book”, onde as pessoas preenchiam o nome, e-mail, nome
da igreja que frequentavam e, desta forma, podiam retomar o contato com antigos
conhecidos, além de fazer novos amigos. O site também exibia a relação de endereços
das Associações, Missões, Editoras, Hospitais, Clínicas, Igrejas, Organizações Superiores
e Sedes de Acampamentos.
Entre os serviços oferecidos pelo site, era possível encontrar uma seção de saúde,
a programação da Igreja de Botafogo, estudos sobre profecias, links úteis, fotos do
“mutirão de natal”.47 e orientações para participar do chat, e da lista de discussão da Mab.
46

Welington M. S. Nunes, e-mail enviado em 22/12/2007. As informações contidas neste email serviram de base para toda a seção sobre o site da Mab.
47

Um programa surgido na Igreja de Botafogo com o objetivo de arrecadar alimentos para
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Welington relata que, “naquele momento da história da internet os chats eram uma
febre, só que para participar, era necessário utilizar um programa específico que exigia
um certo conhecimento para configurá-lo.” Apesar das dificuldades, diversos adventistas
no Brasil, incluindo um bom número de acadêmicos universitários, sentiam-se satisfeitos
em poder trocar informações utilizando o mIRC.48
O chat da Mab funcionava apenas nas sextas à noite das 19h às 22h, para não
prejudicar as programações da Igreja aos sábados, e possibilitou uma boa integração dos
participantes, em sua maioria, jovens. Os três moderadores eram o próprio Welington,
Etiene Lara e Maurício Pereira.
Além do chat, foi criada a lista de discussão da Mab. A lista foi a forma encontrada
de prolongar as discussões que surgiam no chat e uma maneira de manter contato sem
precisar estar conectado à internet. Os assinantes da lista, na sua grande maioria, eram
pessoas de meia idade.
O site da Mab foi alterado, em 1999, para www.mab-iasd.org.br,49 mas os serviços
continuaram. O chat da Mab foi descontinuado em abril de 2002 e a lista de discussão no
ano de 2004. Em 2009, o site da Mab, www.mab-iasd.org.br, e o site da igreja, www.iasdbotafogo.org.br, exibem o mesmo conteúdo.
O chat e a lista da Mab existiram enquanto Mauricio, Etiene e Welington puderam
atuar como líderes e moderadores. Eles dedicavam um bom tempo a esse trabalho, por
considerá-lo uma forma de contribuir com a missão da Igreja. Ao criarem o site, o chat e a
os pobres, realizado anualmente e que culmina com a realização de um programa de
agradecimento aos doadores e prestação de contas no período do natal.
48

Segundo a Wikipédia, “mIRC é um cliente de IRC, criado em 1995 e desenvolvido por
Khaled Mardam-Bey com a finalidade principal de ser um programa de bate-papo (chat) utilizando
o protocolo IRC, onde é possível conversar com milhões de pessoas de diferentes partes do
mundo. http://pt.wikipedia.org/wiki/Mirc, acessado em 12/04/2009.
49

Data de registro: 22/04/1999.

32
lista de discussão da Mab, estes jovens muito contribuíram para a divulgação da internet
entre os membros da Igreja.
Como pudemos ver, nos anos iniciais do desenvolvimento da presença adventista
brasileira na internet, entre 1994 e 1995, diversos sites foram lançados, alguns por
iniciativa de membros voluntários, e outros por iniciativa de funcionários da Igreja
Adventista do Sétimo Dia.

Período de Sites Institucionais (1996-1997)
Após o pioneirismo demonstrado por pessoas isoladas e pelo Sisac, começou uma
fase em que muitas instituições adventistas no Brasil procuraram marcar presença na
internet.

www.hasilvestre.org.br
O Hospital Adventista Silvestre (HAS) foi um dos primeiros hospitais brasileiros a
marcar sua presença na web. O site www.hasilvestre.org.br foi registrado pelo gerente de
informática, Jairo Borda, em fevereiro de 1996.50 O primeiro site era de caráter
institucional, apresentava a missão, visão e valores, bem como informações sobre
endereço, contato e staff médico por especialidade.
Em 1998, o site do hospital passou a ser administrado por Carlos Magalhães,
funcionário que estava concluindo o curso de publicidade e propaganda. Ao longo dos
anos o site www.hasilvestre.org.br sofreu várias reformulações e melhoramentos. Por
volta de 2000, passou a oferecer novos serviços úteis para os internautas e clientes do
HAS como, por exemplo: trabalhe conosco, resultados de exames pela web, berçário
virtual, inscrições para residência médica, e outros. Também foi criada uma intranet com
50

Data de registro: 1/2/1996.
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conteúdos de utilidade interna (notícias, classificados, cardápio, acesso ao contra-cheque,
etc) e uma área de treinamento onde os profissionais de saúde podiam compartilhar
artigos e palestras. Através da intranet os funcionários poderiam fazer cursos gratuitos de
informática e de algumas especialidades de saúde.
Para o HAS, a internet é considerada vital no relacionamento com os clientes mais
jovens e fornecedores, assim como um dos principais meios de divulgação dos serviços
médicos oferecidos pela instituição.51

www.iae-sp.br
O site do Instituto Adventista de Ensino (IAE), www.iae-sp.br, também foi
registrado em 1996.52 Por ser uma tradicional instituição de ensino abrangendo do nível
fundamental ao superior, foi de grande importância marcar sua presença na internet.
Em 1997, foi registrado o domínio www.iae.br,53 no ano seguinte, o domínio
www.iaec2.br,54 e em 1998, o site www.unasp.br.55 Este último foi necessário devido à
nova nomenclatura adotada, Centro Universitário Adventista de São Paulo, a qual
abrangia dois campis e passou a adotar a sigla Unasp.56
Em 2000 o site do IAE passou por melhorias através da Interact Multimídia
Interativa57 e trazia na página principal a missão da escola:
51

Carlos Magalhães, e-mail enviado em 08/04/2009.

52

Data de registro: 25/4/1996.

53

Data de registro: 23/10/1997.

54

Data de registro: 11/8/1998.

55

Data de registro: 19/11/1999.

56

Sigla que passou a designar tanto o IAE-SP como o IAE campus 2, de Engenheiro
Coelho, e depois passou a incluir também o Instituto Adventista São Paulo, localizado em
Hortolândia, SP.
57

De acordo com http://web.archive.org/web/20000511035731/www.iae-sp.br/, acessado
em 14/04/2009.
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Educar no contexto da fé e valores bíblico-cristãos, visando ao desenvolvimento harmônico
das faculdades físicas, intelectuais e espirituais do educando; Formar e capacitar
profissionais habilitados para o exercício da cidadania e liderança no Serviço a Deus, à
Pátria e à Sociedade; Inspirar os estudantes, por preceito e exemplo, a exercerem influência
enobrecedora pelo estudo, pesquisa e adoção de respostas cristãs às questões éticas e
filosóficas com as quais a humanidade se depara.

O coordenador do site do IAE em 2002 e 2003 foi o professor Franklin Portela
Correia.58 Além dos links previamente existentes, surgiram outros no menu esquerdo
como “Internato”, “Área do Aluno” e “Histórico da Instituição”. Na parte central do site
eram disponibilizados serviços como o “tour virtual”, a “Planta do Colégio”, “como chegar”
partindo de diversos pontos da cidade e o “Internotícias”, o qual veiculava informações
semanais do colégio.
Outros detalhes a respeito do site do IAE são apresentados mais adiante neste
trabalho, junto com as considerações a respeito do site www.unasp.br.59

www.novotempo.com.br
No Rio Grande do Sul, em 1996, verificou-se o registro de diversos sites, antes
mesmo do uso da internet ter se popularizado no Brasil. Os sites registrados foram,
respectivamente, www.novotempo.com.br,60 para a rádio Novo Tempo de Novo
Hamburgo,61 e www.adventistas.org.br,62 para a Associação Sul Riograndense (ASR),
58

http://web.archive.org/web/20020929131225/http://www.iae.br/,

acessado

em

14/04/2009.
59

Cf. 55.

60

Data de registro: 20/05/1996.

61

Este site, originalmente registrado em nome da Fundação Maranata de Comunicação
Social, fundação responsável pela rádio NT de Novo Hamburgo, RS, a partir de 2008 foi cedido
para ser administrado pela Rede Novo Tempo como loja virtual da gravadora. A Fundação
Maranata de Comunicação Social não deve ser confundida com a Rede Maranatha de Rádios,
fundada e dirigida por Amilton Menezes.
62

Data de registro: 21/05/1996.
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sede administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Rio Grande do Sul,63 e
www.nossoamiguinho.com.br,64 para o Serviço Educacional Lar e Saúde.65
Denis D. Berardino, quem registrou estes sites, relembra: “A internet tinha recém
surgido no Brasil. O pastor Irineu Kock66 e eu ficamos pensando: ‘O que podemos fazer
em termos de internet? Que domínios registrar?’ Após uma reunião, decidimos registrar
alguns que julgávamos serem valiosos para a Igreja Adventista.”
João Vicente, Diretor de Publicações da ASR, e Adailson Santos Correa, o gerente
do

Sels,

ficaram

animados

com

as

possibilidades

abertas

pelo

site

www.nossoamiguinho.com.br. Algumas histórias da revista impressa eram transcritas e
apresentadas no site, e era possível, inclusive, fazer a assinatura, pois o site possibilitava
a emissão de um boleto bancário. Graças a esta inovação, diversas pessoas do Brasil e
até de outros países solicitaram a assinatura da revista através da internet.67
Os domínios registrados no Rio Grande do Sul foram bem escolhidos. Tanto que,
mais tarde, foram requisitados por outras organizações adventistas. O domínio
www.adventistas.org.br passou a ser utilizado pela União Sul Brasileira (USB), o domínio
www.novotempo.com.br passou para a Gravadora Novo Tempo, e o domínio
www.nossoamiguinho.com.br foi transferido para a Casa Publicadora Brasileira (CPB).
63

No ano seguinte outro domínio foi registrado, o qual continua a ser usado até hoje, pela
ASR, www.asr.org.br, data de registro: 18/6/1997.
64

Data de registro: 13/12/1996.

65

Denis Dale di Berardino, (2007). entrevista telefônica em 14/11/2007. Denis, na época,
trabalhava no setor de informática da ASR.
66

Na época, diretor da rádio Novo Tempo de Novo Hamburgo.

67

João Vicente, entrevista por telefone em 17/03/2008.
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www.unb.org.br
Outro site institucional de 1996 foi o www.unb.org.br.68 da União Norte Brasileira
(UNB) da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quem o registrou foi Israel Oliveira da Silva, o
qual por muitos anos tem trabalhado no departamento de informática da sede
administrativa da igreja para a região Norte do Brasil.
Israel relembra ter obtido apoio da administração para registrar diversos sites de
associações e instituições localizadas naquela região, como o site da Associação Baixo
Amazonas,

www.aba.org.br,69

e

o

site

do

Hospital

Adventista

de

Belém,

www.hab.com.br.70
Uma das preocupações de Israel tem sido encontrar soluções econômicas para a
área computacional e de internet. Como resultado desta mentalidade, a UNB foi pioneira
na utilização de aplicativos e softwares livres como o FreeBSD,71 o Mambo72 e o Joomla.73
O site da Associação Amazônia Ocidental, www.aamo.org.br74, por exemplo, foi
um dos primeiros a utilizar o software Joomla. Uma das contribuições deste site tem sido
a elaboração de partituras do Hinário Adventista do Sétimo Dia na tonalidade Mi bemol e
Si bemol. Em 2009, mais de 130 hinos transpostos estão disponibilizados para download.
68

Data de registro: 06/10/1996.

69

Data de registro: 31/10/1996.

70

Data de registro: 07/02/1997.

71

http://pt.wikipedia.org/wiki/FreeBSD, 14/04/2009. O FreeBSD é um sistema operacional
livre do tipo Unix considerado como robusto e estável. Geralmente é utilizado em servidores, como
de internet ou Proxies, mas também pode ser utilizado como estação de trabalho.
72

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mambo_(CMS), 14/04/2009. Mambo é um sistema de
administração de conteúdo (CMS), escrito como software livre, utilizado para a criação e
manutenção de sites através de uma inteface web de fácil utilização.
73

http://pt.wikipedia.org/wiki/Joomla, 14/04/2009. Joomla! é um sistema de administração
de conteúdo (CMS), escrito como software livre, para a publicação de conteúdo na internet,
desenvolvido a partir do Mambo. É escrito em PHP e roda no servidor web Apache ou IIS e banco
de dados MySQL.
74

Registrado em 29/11/2000.
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Osmar Flávio Santos, programador da Associação Amazônia Ocidental, coordena esta
iniciativa que tem beneficiado músicos que tocam instrumentos nestas tonalidades, como
trompete, clarineta, saxofone, entre outros. Osmar menciona algumas razões para a
adoção do software Joomla:
Precisamos... diminuir o tempo gasto em atividades operacionais repetitivas. Joomla não
exige que o usuário ou administrador do sistema saiba HTML para operá-lo, uma vez que
esteja funcionando, por isso foi adotado. Esperamos com isso poder gastar mais tempo
atingindo nossos objetivos e menos, na operacionalização de coisas básicas, para assim
podermos abreviar a volta de nosso senhor [sic] Jesus Cristo.75

www.cpb.com.br
A CPB começou a utilizar a web bem cedo através de uma BBS (Bulletin Board
Service). Por este meio eram disponibilizados conteúdos da Revista Adventista e outros
serviços, como a troca de arquivos relacionados às atividades da editora. O primeiro site
da editora, www.cpb.com.br,76 embora registrado em 1996, foi desenvolvido de forma
específica para a internet em 1998.
Com o crescimento do e-business no Brasil tornou-se necessário a CPB
desenvolver uma loja virtual. Esta loja desenvolveu-se de maneira satisfatória e levou os
diretores a lançarem, em 2003, uma nova loja virtual chamada “Casanet”, a qual tem
recebido sucessivos melhoramentos.77 João Vicente, gerente de vendas e marketing,
relata que as vendas pela internet vêm crescendo a mais de dois dígitos por ano, e
constituem uma parcela significativa do faturamento da editora.78
75

Osmar Flávio Santos, comentário feito em 12/06/2004, no site www.aamo.org.br,
acessado em 29/04/2009.
76

Data de registro: 06/11/1996.

77

Roger Oliveira, e-mail enviado em 16/05/2008. Roger é o webmaster responsável pelo
site. Este e-mail contribuiu com grande parte das informações relatadas nesta seção.
78

João Vicente, entrevista por telefone em 17 de março de 2008.
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A CPB administra alguns sites ligados a suas revistas impressas. O
www.nossoamiguinho.com.br,79 por exemplo, possui áreas de acesso público, e uma área
disponível apenas aos assinantes da revista Nosso Amiguinho, acessada pelo código do
assinante. O site www.revistavidaesaude.com.br,80 apresenta receitas, artigos, dicas
práticas de saúde e mostra os títulos dos principais conteúdos da última revista publicada.
No site www.cpb.com.br os internautas podem acessar diversos materiais
devocionais gratuitamente, como a Lição da Escola Sabatina (Adultos e Jovens), as
Meditações Diárias, a Meditação da Mulher e a Inspiração Juvenil. Estes serviços são
acessados por inúmeras pessoas no Brasil e no mundo.

www.usb.org.br
A União Sul Brasileira (USB), www.usb.org.br,81 registrou seu site em 1996 e em
seguida providenciou o registro de domínios para os demais campos administrativos de
sua região, que abrangia, na época, a Associação Sul-Paranaense, www.asp.org.br,82 a
Associação

Sul-Riograndense,

www.asr.org.br,83

a

Associação

Catarinense,

www.ac.org.br,84 e a Associação Sul Matogrossense, www.asm.org.br.85
Foi na USB que começou o movimento de haver uma infraestrutura de
conectividade para dar suporte a todas as áreas da igreja. Marino Francisco Oliveira,
tesoureiro, em 2002, buscou ajuda para este processo e encontrou em Adriano Brancher,
79

O site www.nossoamiguinho.com.br, foi originalmente registrado pela ASR e em 2005 foi
gentilmente transferido para a CPB.

tarde.

80

Data de registro: 08/09/2005.

81

Data de registro: 11/12/1996.

82

Data de registro: 03/04/1997.

83

Data de registro: 18/06/1997.

84

Data de registro: 17/07/1997.

85

Data de registro: 31/10/1997. Outras Associações e Missões foram organizadas mais
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um especialista que orientou quanto à adoção de ferramentas e processos que geraram
os benefícios desejados. Como resultado, a USB foi pioneira em interligar as tesourarias
das escolas adventistas, e em implantar uma rede de telefonia VoIP86 em todas as
instituições do seu território.
Outro objetivo alcançado pela USB foi a integração dos sites afins. O primeiro
empreendimento nesta direção foi a criação do portal de educação, em 2002.87 Depois
vieram os portais de saúde, www.clinicaadventista.com.br,88 e da Agência Adventista de
Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA), www.adrasul.org.br.89 A fim de
desenvolver estas iniciativas foi estabelecida uma Agência de Desenvolvimento Web
localizada no Instituto Adventista Paranaense (IAP), a qual contou, em 2008, com 10
funcionários e 11 estagiários.
Um desdobramento importante da política de integração de sites foi o
estabelecimento de um portal institucional único para a USB, www.usb.org.br, que se
tornou a porta de entrada para cada Associação no território. Segundo Guilherme Gorski,
gerente de Informática da USB, vários foram os benefícios.
Os diversos sites que fazem parte do portal partilham da mesma identidade visual e serviços
comuns. A linguagem adotada é voltada para o público não adventista e cada Associação
insere os conteúdos de sua preferência. Uns colaboram com os outros, e o produto
resultante é melhor e mais barato. Por último, existe a segurança de que o portal não ficará
sem manutenção, pois está à cargo da Agência de Desenvolvimento Web da União,
90
localizada no IAP.

86

Sistema de telefonia que conecta dois computadores, ou um computador a uma linha
telefônica, por meio da rede mundial (www), a um custo bem menor do que a telefonia tradicional.
87

Um estudo mais abrangente a respeito do desenvolvimento e do escopo do portal de
educação é apresentado na seção sobre o site www.educacaoadventista.org.br, 69.
88

Data de registro: 31/08/2005.

89

Data de registro: 23/04/2008.

90

Guilherme Gorski, entrevista por telefone em 22/04/2009.
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A experiência da USB em estabelecer um portal institucional único para a região
Sul do país gerou conhecimentos que poderão contribuir para o futuro estabelecimento de
um portal semelhante pela DSA, a nível nacional.

www.paulistana.org.br
O site da Associação Paulistana (AP), www.paulistana.org.br, também começou a
funcionar no ano de 1996, conforme relata Vânio Fortes, webmaster do site.91 No início o
site foi hospedado no endereço: http://eu.ansp.br/apiasd/, depois passou para
www.adventista.org92

e,

finalmente,

para

o

endereço

mantido

até

hoje:

www.paulistana.org.br.93
O site da AP, de 1998 a 2003, trazia uma quantidade maior de serviços e
conteúdos para o público externo.94 A partir de então tem priorizado o atendimento ao
público interno,95 através de diversos atrativos, dentre eles, notícias, sermões e palestras.
Além disso, é possível conferir os próximos eventos, as últimas atualizações e as páginas
mais acessadas. Quem desejar pode também assinar um feed RSS96 do site ou comentar
91

Vânio Fortes, entrevista por telefone em 11/12/2008.

92

Data de registro: 12/12/1997.

93

Data de registro: 11/06/1999.

94

Por público interno, entende-se os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por
público externo, entende-se os internautas não membros da igreja.
95

A mudança se deu devido a diversos fatores, entre eles a solicitação, por parte da União
Central Brasileira (UCB), do domínio www.adventista.org.
96

RSS é um subconjunto de "dialetos" XML que servem para agregar conteúdo ou "Web
syndication", podendo ser acessado mediante programas ou sites agregadores. É usado
principalmente em sites de notícias e blogs. A tecnologia do RSS permite aos usuários da internet
se inscreverem em sites que fornecem "feeds" RSS. Estes são tipicamente sites que mudam ou
atualizam o seu conteúdo regularmente. Para isso, são utilizados Feeds RSS que recebem estas
atualizações, desta maneira o utilizador pode permanecer informado de diversas atualizações em
diversos sites sem precisar visitá-los um a um. http://pt.wikipedia.org/wiki/RSS, 07/06/2009.
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as notícias. Segundo Vânio, “O maior atrativo para as igrejas locais é ver uma notícia
enviada por eles publicada na página principal do site”.97
A seção que exibe os departamentos da Associação traz fotos dos colaboradores
daquele setor com uma breve biografia deles, banners de projetos e conteúdos
específicos de cada departamento.
O site da AP beneficiou-se muito com a participação dos internautas, pois as áreas
mais acessadas receberam uma atenção especial e inúmeras sugestões dos usuários
foram aproveitadas. Através de sucessivos melhoramentos o site da AP tem dado uma
boa contribuição para o seu público alvo.

www.dsa.org.br
O primeiro site da DSA, www.dsa.org.br,98 foi feito por Rubens Zolotujin, da UCB, o
qual recebeu a incumbência de desenvolver um site, em português e espanhol, seguindo
o mesmo padrão visual do site da igreja mundial, o www.adventist.org. Algum tempo
depois

foi

registrado

também

o

domínio

www.igrejaadventista.org.br.99

Rubens

desenvolveu um sistema de pedidos de orações e adquiriu um sistema de gerenciamento
de notícias para a Agência Sul-Americana de Notícias (ASN).
O surgimento da ASN foi uma iniciativa de Siloé Almeida, na ocasião, diretor de
Comunicação da DSA e atual (2009) diretor de comunicação da Associação Paulista
Central (APaC). Semanalmente as notícias eram publicadas no site, e enviadas para uma
lista de e-mail, a qual incluía diversas assessorias de imprensa e agências de notícias.
97

Vânio.

98

Data de registro: 03/04/1997. Rubens Zolotujin, gerente de rede da UCB, foi quem
registrou o site, a pedido da DSA.
99

Data de registro: 28/4/2000.
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A partir de 2002, o site da DSA, passou a ser cuidado por Manassés Queiroz,
jornalista, o qual era também encarregado de desenvolver o material gráfico das diversas
campanhas promocionais e evangelísticas promovidas pela instituição. Segundo
Manassés, as orações que chegam pelo site recebem uma intercessão especial no culto
matinal realizado pelos funcionários da instituição.
No período sob a administração de Rui Nagel, como presidente da DSA, surgiu o
“evangelismo integrado”, projeto que une todos os departamentos em prol de objetivos
comuns. A internet passou então a ser uma grande promotora desse esforço
evangelístico divulgando mensalmente o calendário das atividades a serem executadas.
Quando Erton Köhler assumiu a presidência da DSA, em 2007, foi lançado o
www.portaladventista.org,100 nas versões em espanhol e português.101 Nesse tempo, o
portal passou a ser coordenado pelo departamento de comunicação, liderado pelo pastor
Williams Costa Junior, e, depois, pelo pastor Edson Rosa. A fim de estar mais próximo da
cultura Sul-Americana foi adotado um visual diferente do portal mundial. O novo portal foi
construído no sistema Joomla, possibilitando que mais colaboradores fornecessem
conteúdos para o site.
Entre os serviços mais acessados do portal da DSA, podemos mencionar: os links
da organização adventista nacional e mundial e a seção de materiais para “download”,
como sermões, cartazes e material promocional dos diversos eventos oficiais da igreja.
Alguns serviços do portal são oferecidos graças à sites parceiros. A CPB oferece
as “Lições da Escola Sabatina” e as “Meditações Diárias”, a UCB, oferece o “Localize uma
Igreja”, e a USB fornece o “Horário do pôr-do-sol” e as “Receitas Vegetarianas”. Vinícius
Assef, um colaborador voluntário, contribuiu com o “Portal da Bíblia”, e o site
100

Data de registro: 07/02/2007.

101

Data de registro: 22/08/2002.
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www.bibliaonline.net disponibiliza conteúdos e cursos bíblicos. A rede Novo Tempo
também dá um excelente aporte, por meio dos canais de rádio e TV, via internet. Assim, o
portal da DSA cumpre seu papel de divulgar as principais iniciativas e serviços da Igreja
Adventista do Sétimo Dia no Brasil e na América do Sul. Confira a seguir a versão de
10/06/2009:

Figura 5: Site www.dsa.org.br
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www.ucb.org.br
A União Central Brasileira (UCB) registrou seu site, www.ucb.org.br,102 no segundo
semestre de 1997. O setor de Informática da UCB deu inúmeras contribuições para o
fortalecimento da internet adventista brasileira, dentre elas o serviço de busca de igrejas
adventistas no Brasil e na América do Sul e a divulgação de eventos ao vivo via
internet.103
O serviço de busca de igrejas adventistas foi oferecido durante um tempo no
próprio site da UCB, no entanto, como o serviço passou a ser muito requisitado, um
domínio exclusivo foi adquirido, o www.pesquisaigrejas.com.br.104 Através desse serviço é
possível encontrar uma igreja adventista por meio de diversos parâmetros de busca como
nome da cidade, bairro ou rua.
Rubens Zolotujin, gerente de rede da UCB,105 é um dos maiores entusiastas da
transmissão de eventos ao vivo via internet. Entre as transmissões que ocorreram sob a
sua direção podemos citar:
1996 - Encontro de ex-alunos do IASP – a primeira transmissão adventista via
internet ao vivo na América do Sul.
2000 – Campori de Desbravadores em Santa Helena, Paraná – a primeira
transmissão adventista via internet ao vivo, 24 horas, no mundo.
2007, 6 de junho – Encontro de Comunicadores da APaC.
102

Data de registro: 16/07/1997.

103

Uma das características da internet que tem despertado a admiração de pessoas em
toda a parte é a possibilidade de veicular não apenas texto e áudio, mas também vídeo. Conforme
a velocidade de tráfego na rede aumentou, além da possibilidade de apresentar vídeos tornou-se
possível também a transmissão de eventos “ao vivo”.
104

Data de registro: 26/6/2007.

105

Rubens Zolotujin, entrevista por telefone em 19/07/2007.
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2007, 7 de julho – Dia Mundial da Alegria, em São Paulo – evento alusivo ao dia
de sábado, organizado pelo Ministério Jovem da UCB.
Outro exemplo foi a transmissão do “V Campori de Desbravadores da UCB”, na
cidade de Barretos, SP, de 13 a 18 de novembro de 2007. O tema do encontro que reuniu
mais de 13.000 desbravadores do Estado de São Paulo foi “Coragem para Vencer”. Os
pais e amigos dos desbravadores puderam acompanhar “ao vivo” o que acontecia na
programação por meio das diversas webcâmeras espalhadas pelo parque de peão de
boiadeiro de Barretos, o maior do gênero na América Latina.
O endereço web que serviu de base para as transmissões e também para orientar
os desbravadores a respeito de tudo o que estaria acontecendo no evento foi
www.camporibarretos.com.br.106 Um passeio pelo site mostra que alcançou o objetivo de
informar e integrar, pois mais de 900 recados estão ali exibidos e também milhares de
fotos.
A equipe de informática da UCB adquiriu ao longo dos anos uma vasta experiência
na transmissão de eventos “ao vivo” e na confecção de sites de apoio a esses eventos.
Provavelmente nenhuma outra organização adventista no mundo tenha realizado tantas
transmissões via internet de eventos ao vivo.
Como pudemos ver, nos anos de 1996 e 1997 um crescente número de sedes
administrativas e instituições da Igreja Adventista do Sétimo Dia registraram domínios.
Restava, entretanto, ocorrer uma diversificação de sites adventistas, a fim de serem
abarcardas outras áreas também necessárias. Esta realidade começou a ser observada
nos anos que se seguiram.

106

Data de registro: 26/10/2006.
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Período de Diversificação (1998-2001)
A partir de 1998, observou-se a iniciativa de colaboradores voluntários criando
sites adventistas de igrejas locais, evangelizadores, de músicos, educacionais, voltados
para o público jovem, e outras categorias, como pode ser visto a seguir.

www.iasdmoema.org.br
Em março de 1998 foi registrado o domínio da Igreja Adventista de Moema,
www.iasdmoema.org.br,107 um site que tem se destacado pela inovação. Foram os
primeiros a incluir uma boa quantidade de papéis de parede com motivos cristãos e da
natureza para serem baixados pelos usuários.
A igreja de Moema foi um das primeiras no Brasil a realizar transmissões web dos
cultos aos Sábado de manhã. Também foram pioneiros na criação de uma rádio web.
Esta foram iniciativas de membros leigos, profissionais de informática, que procuraram
dar uma contribuição para a missão da igreja em sua área de atuação.

www.scb.org.br
O site da “Sociedade Criacionista Brasileira”, www.scb.org.br,108 surgiu da
iniciativa de Ruy Carlos Vieira, fundador da Sociedade, e Marcos Vinicius, desenvolvedor,
que apóia o projeto desde o seu início. Segundo Vinicius:
Uma enorme quantidade de pessoas das mais diversas áreas e filosofias entram em contato
com o site buscando subsídios para desenvolver as suas filosofias e até trabalhos de
doutorado que envolva a filosofia das origens. Como o site não é oficial da organização
adventista, facilita o intercâmbio com pessoas de outras denominações.109

107

Data de registro: 12/03/1998. A discussão aqui apresentada é uma continuação do que
foi apresentado com relação ao site www.sisac.org.br, à p. 23.
108

Data de registro:08/07/1998.

109

Marcus Vinicius, entrevista por telefone concedida em 05/12/2007.
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A Sociedade Criacionista desenvolve também outros sites. Os principais são:
http://www.filosofiadasorigens.org.br/, dedicado a discussão dos diversos pensamentos
filosóficos sobre as origens; http://www.tvorigens.com.br/, para a divulgação e venda de
vídeos criacionistas; http://www.revistacriacionista.com.br/, com o objetivo de divulgar o
periódico semestral Revista Criacionista; e http://www.deolhonasorigens.com.br/. um site
dedicado as crianças e jovens. Estes sites têm sido muito apreciados pela qualidade do
material ali exibidos.

www.novotempo.org.br
O domínio www.novotempo.org.br,110 foi adquirido inicialmente para a TV
adventista, mas depois passou a ser utilizado para a Novo Tempo como um todo.111 Os
demais sites continuaram a existir, mas apontavam para o novo domínio.112
A TV Adsat foi a primeira televisão adventista via satélite a ser instalada no
mundo, com programação 24 horas por dia.113 A fim de apoiá-la, foi adquirido o domínio
www.adsat.org.br.114 O primeiro diretor da TV foi Jonas Pinho, sucedido por Williams
Costa Junior. Em 1999 começou o processo de mudança do nome da TV, primeiramente
para TV Adsat Novo Tempo, e depois para TV Novo Tempo, numa estratégia de
aproveitar o nome já conhecido da Rede Novo Tempo de rádio. Finalmente o próprio
Sisac, passou a ser chamado de “Rede Novo Tempo de Comunicação” e “Novo Tempo.115
110

Data de registro: 03/09/1998.

111

Na Novo Tempo cinco ministérios são tidos como principais: Está Escrito, A Voz da
Profecia, rádio, TV e Gravadora.
112

Ao clicar em www.adsat.org.br ou www.sisac.org.br o internauta é direcionado para o
site www.novotempo.org.br.
113

A TV adventista mundial, também conhecida como Hope Channel, surgiu em outubro de
2003.
Cf.
http://www.hopetv.org/about-us/our-history-and-future/?type=2rss.xmlrss.xmlrss.xml,
acessado em 06/04/2009.
114

O site www.adsat.org.br foi registrado em 27/12/1996.

115

Enquanto a razão social permaneceu como “Sistema Adventista de Comunicação”, o
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O desenvolvimento de sites representativos na internet, por parte da Novo Tempo,
demorou a acontecer, principalmente devido a inexistência do departamento de internet.
Em novembro de 1997, Ana Paula Shirai, programadora, foi chamada a fim de coordenar
o Departamento de Informática da Novo Tempo e alavancar a presença da Igreja na
internet, mas outras demandas do departamento impediram uma maior atuação no
desenvolvimento de sites.116 O mesmo aconteceu com os demais gerentes que a
sucederam, respectivamente Élcio Firmiano (2001 a 2005) e Henry Bartz (2006- ).
A página de “A Voz da Profecia”, que foi ao ar em dezembro de 1998, foi
desenvolvida por cortesia de Cleandro Viana e ficava hospedada dentro do site do
ministério Cristo Vai Voltar.117 Em 2005, outro profissional externo, Lizandro Staut,
desenvolveu a página do ministério VP, www.vozdaprofecia.org.br.118 O site atendeu às
expectativas por algum tempo, mas a atualização dos conteúdos mostrou-se um desafio
por não haver nenhum web-designer responsável pela manutenção do site.
A Novo Tempo cresceu e novos domínios foram adquiridos.119 Em agosto de 2003
foi registrado o site para angariar doações, www.queroajudar.com.br,120 em setembro foi
registrado o site para a rádio e TV em espanhol, www.nuevotiempo.org,121 meses depois
nome “Novo Tempo” passou a ser amplamente utilizado.
116

Erlo Braun, entrevista por telefone em 15/10/2004.

117

O endereço era: www.ssnet.org/cgi-local/cvv/voz, (página não mais disponível). Esta
página trazia uma mensagem do pastor Neumoel Stina, o texto das palestras e a letra das músicas
dos programas de rádio veiculados pela VP. De 24/07/1998 a 05/12/1998 esta página foi
visualizada 106.926 vezes, o que demonstra que era bem acessada, para a época.
118

Data de registro: 10/07/2001. Nesta data também foi registrado o domínio
www.vp.org.br.
119

No dia 10 de julho de 2001 a Novo Tempo registrou três domínios que tinham sido
perdidos e foram readquiridos: www.estaescrito.org.br, www.vozdaprofecia.org.br e www.vp.org.br.
Este fato lembra a importância de haver um criterioso acompanhamento das datas de renovação
dos domínios.
120

Data de registro: 19/8/2003.

121

Data de registro: 19/09/2003.
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o quarteto Arautos do Rei registrou o www.arautosdorei.org.br.122 Com a popularização
dos

programas

da

TV

Novo

Tempo,

em

2006

foi

registrado

o

www.anjosdaesperanca.org.br,123 e no ano seguinte foi registrado um domínio para o
programa de oração, www.lugardepaz.org.br.124
Levando em consideração a demanda quanto à criação e manutenção de sites
pelos departamentos e a crescente importância da internet como veículo de comunicação,
a administração da Novo Tempo estabeleceu o departamento de internet em outubro de
2008. A pessoa escolhida para cuidar dos sites da instituição e gerenciar o departamento
foi Carlos Magalhães, o qual havia sido responsável pelo site do projeto esperança.125 No
início de 2009, quatro outros profissionais passaram a integrar a equipe que ficou assim
constituída: um diretor, um coordenador de evangelismo, e três web designers.126
A criação do departamento de internet da Novo Tempo foi a concretização de
acalentados sonhos por parte da Instituição, seus líderes, funcionários e admiradores. Um
maior número de pessoas cuidando exclusivamente das páginas na internet abre
possibilidades para que um trabalho mais completo possa ser realizado em termos de
evangelização.
Abaixo pode ser visto o site da Novo Tempo acessado em 10/06/2009.

122

Data de registro: 24/11/2004.

123

Data de registro: 17/7/2006.

124

Data de registro: 15/2/2007.

125

A história do site www.esperanca.com.br pode ser vista na seção correspondente, à p.

84.
126

O departamento de internet da Novo Tempo, em 2009, passou a ser composto pelas
seguintes pessoas: Carlos Magalhães, Jobson Santos, Leandro Moraes, Manassés Queiroz e
Marcos Junior.
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Figura 6: Site www.novotempo.org.br
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www.advir.com.br
Quando o site Advir foi lançado, em outubro de 1998, foi registrado inicialmente o
domínio internacional www.advir.com.127 Um ano depois foi registrado o domínio nacional
www.advir.com.br.128 O site surgiu e tem sido dirigido por Carlos Magalhães, na ocasião
funcionário do Hospital Silvestre e, a partir de 2008, gerente de internet na Novo
Tempo.129 O site especializou-se no segmento jovem, mas é muito apreciado também por
pessoas mais maduras da comunidade adventista.
Uma das seções mais visitadas é o canal “amigos”, onde os internautas registram
informações pessoais, e procuram relacionamentos para amizade ou namoro. Esta seção
do site cresceu muito e exigiu pessoas de tempo completo para cuidarem deste serviço.
Por este motivo uma parceria foi formada com o site www.amigosadventistas.com.br, cuja
equipe ficou encarregada da manutenção desta página específica e do atendimento aos
usuários cadastrados. Em 2007 o número de amigos cadastrados ultrapassava 30.000
pessoas.
Desde o início o site www.advir.com.br tem se preocupado em evangelizar via
internet. Em 1999 o site colocou em suas páginas o curso bíblico “Esperança para o
Terceiro Milênio”.130 O interesse foi bom; mais de 400 pessoas fizeram o curso. A partir de
2001 as atividades evangelísticas do site Advir têm sido desenvolvidas em parceria com o
site www.bibliaonline.net, com vantagens para a pregação do evangelho on-line.
127

Data de registro: 08/10/1998.

128

Um ano depois, em 21/09/1999 foi registrado o domínio nacional www.advir.com.br.
Ambos continuam sendo utilizados.
129

Segundo Carlos, naquela época, a internet estava mais restrita aos meios acadêmicos e
era muito comum a utilização de domínios internacionais. No entanto, quando os domínios
nacionais começaram a ser mais divulgados na mídia, ele decidiu registrar também o domínio
nacional. Entrevista concedida em 09 de abril de 2009.
130

Nesta ocasião houve um esforço evangelístico integrado e diversas mídias foram
empregadas (Revista Sinais dos Tempos, rádio Novo Tempo, TV ADSAT, programa de TV “Está
Escrito”, programa de rádio "A Voz da Profecia”, e diversos outros).
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O site www.advir.com.br prima pelo bom gosto no design, e suas páginas são
muito atrativas. Outro aspecto que agrada ao público é que as páginas são
constantemente renovadas com matérias relevantes para os internautas adventistas.
Graças a esta agilidade, é grande o número de pessoas que visita o site a fim de saber as
últimas notícias do que está acontecendo e irá acontecer de importante na Igreja
Adventista no Brasil e no mundo. O site Advir de 10/06/2009 pode ser visto logo a seguir:

Figura 7: Site www.advir.com.br
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www.redemaranatha.org.br
Outro site que surgiu em 1998 foi o da Rede Maranatha. A princípio o site foi
hospedado gratuitamente nos arquivos da Tagnet. Dois anos depois, foi registrado o
domínio brasileiro, www.redemaranatha.org.br.131 A fim de facilitar a localização do site
pelos

internautas,

no

ano

de

2004

foi

registrado

também

o

domínio

www.redemaranata.org.br.132
A “Rede Maranatha de Programas em rádio”, fundada e dirigida por Amilton
Menezes, tem uma história rica. Amilton é jornalista, e tem sido o diretor da Rede Novo
Tempo de rádio desde 2003. Tudo começou com um pequeno programa radiofônico no
interior do Rio Grande do Sul, em 4 de outubro de 1981. Três anos depois os programas
estavam espalhados por emissoras de vários Estados do Brasil. Em 2004 os programas
começaram a ser distribuídos também pela internet. Em 2006 o site acrescentou o serviço
da WebRádioMaranatha, transmitindo 24 horas por dia e, em 2008, foi acrescentada a
WebTVMaranatha.
A Rede Maranatha, tem espalhado conteúdos escritos e em áudio, através da
internet, literalmente por todo o mundo. Os sermões, programetes, entrevistas e músicas
de qualidade, por eles produzidos, têm sido muito apreciados. No passado, estes
conteúdos eram comercializados, à preço de custo, utilizando diversas mídias (fitas K-7,
MDs, CDs e DVDs), mas era bastante trabalhoso atender a milhares de pedidos utilizando
o serviço postal. Agora, através do site, as pessoas precisam apenas de uma boa
conexão com a internet para baixarem estes conteúdos gratuitamente.

visitas.

131

Data de registro: 28/02/2000.

132

Data de registro: 05/05/2004. No mês de julho de 2004 começou a funcionar o livro de

54
http://br.groups.yahoo.com/group/gea-brasil/
O Grupo de Estudantes Adventistas (Gea) teve sua origem na década de 80 na
Universidade de São Paulo (USP), de quem partiu a iniciativa de criar uma lista de
discussão na internet, no ano de 1998. A princípio a lista era formada por alunos da USP
e depois expandiu-se para receber estudantes de todo o país.
Marco Aurélio Brasil Lima foi convidado para ser um dos moderadores da lista Gea
no ano de 1998. Levi de Paula Tavares foi escolhido como moderador em 2000, período
em que a lista passou a ser hospedada no Yahoo, com o nome de lista Gea-brasil. Para
Levi, existe uma grande diferença entre as participações que se obtém numa página e
aquelas obtidas numa lista de discussão;
Numa página as pessoas expressam suas idéias e não há muita discordância, a não ser que
seja um fórum.133 Numa lista de discussão se você falar algo que não tem fundamento,
outros participantes irão contestar. A contestação faz você rever os seus conceitos e
crescer... Na lista Gea gostamos de aprofundar os assuntos abordados. Nosso público alvo
é o pessoal universitário. Para nós o mais importante não é o número de participantes ou de
mensagens, mas a profundidade das discussões. 134

Uma análise no número de mensagens enviadas pela lista Gea-brasil revela que
nos anos de 2000 a 2004, os participantes enviavam de 800 a mil mensagens por mês. A
partir de 2005 o número de mensagens começou a decrescer.135 Durante muitos anos o
número de participantes foi de aproximadamente 100 pessoas. Em 2009 a lista possui
143 associados.136
133

Outro ambiente que favorece a discordância são os blog, mas em 2000, eles ainda não
haviam se popularizado no Brasil.
134

Levi de Paula Tavares, entrevista por telefone em 13/10/2003. As informações
fornecidas por Levi serviram de base para toda a seção sobre a lista Gea.
135

A causa para o decréscimo nas mensagens, provavelmente tenha sido a popularização
de outras formas de comunicação via internet, como as mensagens instantâneas (ICQ, MSN e
outros), os sites de relacionamentos e os blogs. Em 2008 foram postadas aproximadamente 60
mensagens por mês.
136

http://br.groups.yahoo.com/group/gea-brasil/, acessado em 12/04/2009.
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A lista de discussão Gea-brasil proveu um espaço para debates e troca de idéias
através da internet, e também propiciou, em algumas ocasiões, encontros presenciais
entre os participantes para aprofundamento da amizade.

www.amizade.com.br
O site www.amizade.com.br137 foi o primeiro de uma série de domínios registrados
por Jonas de Souza Neto com propósitos evangelísticos.138 O projeto amizade é um
ministério de apoio evangelístico, promovido por voluntários, com o objetivo de levar
conforto espiritual através do envio de mensagens cristocêntricas utilizando áudio, texto e
vídeo.
Meses depois Jonas registrou o site www.esperanca.com.br,139 com o objetivo de
ajudar as pessoas a enfrentarem as dificuldades da vida sem perder a confiança em
Deus. O site trazia artigos e oferecia o curso bíblico “A esperança é Jesus”. As pessoas
podiam receber o curso bíblico em formato eletrônico via e-mail ou deixarem seus dados
postais para receberem via correio. O site www.esperanca.com.br serviu a diversos
propósitos locais e regionais até que em 2007 foi requisitado pela DSA para ser utilizado
num projeto evangelístico denominado “Impacto Esperança”. Solicitado a ceder o domínio
para a concretização deste sonho, Jonas concordou, dando assim uma contribuição
imensa ao evangelismo adventista no Brasil.140
137

Data de registro: 22/01/1999.

138

Jonas é proprietário da Datahouse, uma empresa de informática que atua na área de
Network, internet e Suporte Técnico. Ele sentiu-se chamado por Deus para usar seus
conhecimentos profissionais a fim de evangelizar.
139
140

Data de registro: 19/05/1999.

Maiores detalhes a respeito de como o site esperança foi utilizado na campanha
“Impacto Esperança”, serão apresentados mais adiante, à p. 84.

56
Em 2004, foi registrado o www.familiafeliz.com.br,141 o qual provê apoio e
aconselhamento para casais, pais e filhos. Outros sites evangelizadores registrados por
Jonas incluem, www.vamosabalar.com.br,142 uma base para ações evangelísticas
inovadoras

promovidas

por

um

grupo

de

jovens

adventistas

voluntários,

e

www.doealegria.com.br,143 uma iniciativa para dar apoio e carinho às crianças carentes da
zona sul de São Paulo. A iniciativa de Jonas ao registrar sites com um foco evangelístico
é digna de imitação.

www.iasd.org.br
Em 1999 teve início também o site da Igreja Central de Curitiba. Foi registrado um
domínio curto e bastante significativo, utilizando as iniciais da denominação:
www.iasd.org.br.144
Durante algum tempo o domínio www.iasd.org.br foi utilizado pela Igreja Central de
Curitiba até que, por alguma razão, foi perdido. Tempos depois, foi readquirido em nome
da DSA.145 O endereço do site da igreja central de Curitiba passou a ser
www.iasdcentral.org.br.146

www.flaviosantos.com.br
No site do maestro Flávio Santos, www.flaviosantos.com.br,147 é possível ter
acesso gratuito a mais de 70 partituras que podem ser impressas pelo usuário. Nele são
141

Data de registro: 28/04/2004.

142

Data de registro: 21/03/2006.

143

Data de registro: 16/11/2007.

144

Data de registro: 21/6/1999

145

Data de renovação do registro do site www.iasd.org.br: 17/03/2008.

146

Data de registro: 21/01/2008.

147

Data de registro: 01/07/1999.
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apresentados diversos artigos sobre música e dicas para produtores musicais. Um
recurso interessante ao navegar pelo site é a possibilidade de escolher ouvir algumas
músicas de autoria do maestro Flávio e outros compositores, letristas e arranjadores. As
músicas são exibidas graças a um mecanismo desenvolvido em flash o qual permite que
o internauta ouça as músicas sem a possibilidade de baixá-las, preservando assim os
direitos autorais.

www.profecias.com.br
Um site que surgiu com o objetivo de explicar as profecias bíblicas de uma
maneira clara e direta é o www.profecias.com.br.148 O pastor e evangelista Luis
Gonçalves relata como tudo começou:
O site www.profecias.com.br foi idealizado pelo professor de matemática Edmar Oliveira no
momento de sua conversão. Era o segundo semestre de 1998 e eu fazia conferências no
Unasp Campus 1 em São Paulo. Edmar, encantado com as verdades que acabara de
conhecer, desenvolveu o site antes mesmo de se batizar. Um ano depois, passou a direção
de webmaster do site para minha esposa, Elkeane.149

O site www.profecias.com.br passou por duas etapas. Inicialmente, apresentava
algumas palestras do pastor Luiz e oferecia um curso bíblico chamado “Apocalipse, a
resposta”.150 Inúmeras perguntas de internautas chegavam até o site e o grande desafio
era encontrar colaboradores para ajudar a respondê-las. Dificuldades quanto à
manutenção do site fizeram com que o mesmo ficasse sem os seus conteúdos habituais
durante algum tempo, sendo que os internautas eram avisados de que um novo site
estava sendo preparado.
148

Data de registro: 19/07/1999. O domínio consta na lista de sites registrados pela UCB.

149

http://profecias.com.br/evangelismo/?page_id=10, acessado em 19/04/2009.

150

O site www.bibliaonline.net colaborou com a programação e com seu grupo de
instrutores bíblicos voluntários a fim de que o curso pudesse ser mais amplamente divulgado.
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Em 2009 o site adotou um novo formato. Apresenta os lugares onde o pastor Luis
tem feito evangelismo, ilustrado com muitas fotos. Traz ainda uma seção sobre as 28
doutrinas fundamentais dos adventistas do sétimo dia e oferece oportunidade das
pessoas comentarem as matérias e fotos publicadas. É possível que o site ainda receba
novas atualizações, como o curso bíblico, a fim de continuar a missão de explicar as
verdades bíblicas de uma maneira descomplicada.

www.superbom.com.br
O site da empresa de alimentos Superbom www.superbom.com.br,151 permaneceu
durante vários anos apenas como um veículo de divulgação institucional. Apresentava a
história da empresa e seus produtos. Em 2005 algumas alterações foram feitas no site, o
qual passou a exibir a lista de preços dos produtos e informações nutricionais a respeito
dos mesmos.
Em 2008, na administração de Alexandre Lopes, foi estabelecida a primeira loja
virtual. Toda a estrutura de programação e de segurança necessários para a implantação
da loja foi obtida através de uma empresa terceirizada, especializada em vendas pela
internet. A Superbom, por sua vez, ficou responsável pelo webdesign das páginas do site
e pela logística de entrega dos produtos. A solução encontrada foi satisfatória, pois
permitiu a rápida inserção da empresa no mundo do comércio eletrônico e tem trazido um
bom retorno em vendas pela internet.152
151

Data de registro: 29/7/1999.

152

Paulo Tavares, e-mail enviado em 14/09/2009.
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www.novavoz.com.br
Entre os sites de grupos musicais o primeiro a ser registrado foi o
www.novavoz.com.br.153 Uma visita ao site mostra que eles possuem uma comunidade no
youtube e outra no tweeter, o que indica que estão bem antenados às novas tendências
da rede mundial.154 A seção “integrantes do grupo”, apresenta fotos, profissão, hinos
preferidos e outras características daqueles que apóiam diretamente o grupo. O
guestbook traz mensagens recebidas desde 11/01/2004 e contém mais de três mil
mensagens.155
O modo de exibir a agenda do grupo é bastante prática e informa os locais e
horários das apresentações até o final do ano. O site do grupo apresenta links para as
Lições da Escola Sabatina dos jovens e adultos, além das meditações diárias da CPB,
como uma maneira de incentivar uma vida de relacionamento com Deus. O grupo já
gravou diversos CDs e DVDs, os quais podem ser adquiridos por meio de três diferentes
lojas virtuais.156

www.alessandrasamadello.com.br
No site de Alessandra Samadello, www.alessandrasamadello.com.br,157 é possível
conferir as letras das composições presentes em 14 CDs. Trechos de algumas músicas
estão disponíveis em MP3 e podem ser ouvidas pelo usuário. O usuário pode saber um
pouco da história dos CDs e conferir fotos da família da cantora. São disponibilizados
153

Data de registro: 04/08/1999.
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Os
endereços
http://www.twitter.com/novavoz.
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são:

http://www.youtube.com/GrupoNovaVoz

e

www.novavoz.com.br, acessado em 10/04/2009.
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As lojas divulgadas no site são: http://www.novotempo.org.br/lojavirtual/,
http://www.oasis7.com.br/loja/default.php e http://www.editorasobretudo.com.br/catalogo/.
157

Data de registro: 22/09/1999.
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protetores de tela, papéis de parede e ainda desenhos infantis para baixar e imprimir.
Quem quiser saber mais detalhes sobre a cantora Alessandra pode acessar o “Clube dos
amigos da Alessandra” no Orkut. Esta é uma iniciativa de amigos da cantora, reconhecida
e apoiada por ela, pois contribui com o seu ministério.

www.unasp.br
O surgimento do Centro Universitário Adventista de São Paulo, como uma
continuação das atividades da tradicional instituição adventista chamada IAE,158 exigiu o
registro de um novo domínio, denominado www.unasp.br.159 A princípio o site do Unasp
apresentava na primeira página apenas imagens e links para os sites: www.iae-sp.br e
www.iaec2.br.
Em 2002 o site do www.iae-sp.br era diferente em conteúdo do www.iaec2.br, pois
ambos eram desenvolvidos separadamente. Nesta época começaram os diálogos em prol
da criação de um portal único. Alguns viam benefícios na integração dos sites, outros
viam desvantagens.160 Mesmo assim foi registrado um site para servir de transição entre
os sites existentes e o portal que estava para surgir, o www.unasp.edu.br.161 A discussão
tornou-se ainda mais acalorada, com o acréscimo de mais um campi à instituição, o
Instituto Adventista São Paulo, com o seu respectivo site, o www.iasp.br.162
O site do Unasp foi agregando cada vez maior quantidade de serviços e
conteúdos de qualidade, devido à riqueza dos talentos humanos naturalmente reunidos
158

Como mencionado previamente ao tratar do site www.iae-sp.br. Cf. p. 33.
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Data de registro: 19/11/1999.
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Lisandro Staut, entrevista telefônica em 15/04/2009.
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Data de registro: 16/7/2002.
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Data de registro: 25/02/2000.
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ao redor de uma instituição de ensino que abrange desde o ensino fundamental até o
superior.

www.bibliaonline.net
No final de 1999 surgiu o site www.bibliaonline.net,163 o qual procura evangelizar
por meio de uma rede de oração e de cursos bíblicos, e prioriza a colheita do interesse
despertado via internet. Dirigido de 2001 a 2005 por Marcelo Castello e Jobson Santos, a
partir de 2006 o site passou a ser dirigido pela Novo Tempo.
O atendimento individualizado e de qualidade é um dos pontos fortes do site
www.bibliaonline.net. Cada pessoa que escreve para o site solicitando uma oração recebe
um e-mail informando o número de seu pedido e horas depois outro e-mail informando o
colaborador que efetivamente orou pelo pedido. Quando um aluno de curso bíblico envia
uma pergunta, esta é respondida pelo instrutor bíblico via internet que acompanha o aluno
ao longo de todo o curso. Inúmeros sites adventistas têm divulgado os cursos bíblicos do
site www.bibliaonline.net, devido ao atendimento personalizado que os alunos recebem.
No capítulo 5 pode ser visto um estudo mais aprofundado das características e da
trajetória do www.bibliaonline.net, onde são relatadas histórias de diversas pessoas
batizadas por influência do site.
163

Segundo Marcelo Castello, fundador, o site foi registrado em 5/11/1999, mas nos
órgãos de registro internacionais consta a data de 18/12/2000. Talvez o domínio tenha sido perdido
e adquirido novamente. Em 7/2/2002 Marcelo registrou também o site www.bibliaonline.org, o qual
representa a versão em espanhol do site brasileiro.
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www.designerkomoda.com.br
Luiz Komoda, web-designer, em seu site pessoal, www.designerkomoda.com.br,164
faz questão de divulgar conteúdos bíblicos, juntamente com o portfólio de seus trabalhos
e links úteis para os internautas de modo geral.
Komoda criou uma seção intitulada “Adventismo beneficia você”,165 onde o
designer proclama que o adventismo acolhe, alimenta mental, física e espiritualmente,
apóia crianças e jovens, assiste socialmente, dá saúde preventiva e curativa. Cada
subtítulo acima mencionado ao ser clicado indica uma lista de sites e serviços adventistas
que podem beneficiar as pessoas. Esta foi a maneira encontrada por ele de incentivar
outras pessoas a conhecerem a Igreja Adventista do Sétimo Dia sob uma ótica positiva.
Outra iniciativa de Komoda foi a publicação do “Guia do adventismo”166 num site
não adventista, o www.sobresites.com.167 Desta forma as pessoas podem saber
praticamente o que desejam sobre as doutrinas, a história, a estrutura organizacional, as
instituições, a missão e o estilo de vida dos adventistas.
164

Data de registro: 29/04/2000.

165

Segundo informações prestadas na própria página web, www.kompre.com.br/abevoce/,
esta seção foi criada em 13/12/2001 reformulada em 11/08/2002 e mais recentemente agregada
ao site www.kompre.com.br, registrado em 16/07/2008. O contador mostra que mais de dez mil
pessoas já visitaram esta seção do site. Acessado em 15/01/2009.
166

Luiz Komoda menciona ter encontrado neste espaço do site www.sobresites.com
(registrado em 12/07/2000) uma oportunidade de repartir o conhecimento a respeito da Igreja
Adventista do Sétimo Dia. No site ele comenta da alegria de ter sido batizado nesta denominação
em 1992.
167

www.sobresites.com/adventismo, acessado em 15/01/2009.
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www.portalnatural.com.br
No começo de 2001 surgiu um site com o propósito de promover a saúde física,
mental e emocional, www.portalnatural.com.br.168 O site foi desenvolvido por Pablo Seidel,
webmaster, e seu pai, César Vasconcelos, psiquiatra. César tem atuado como consultor e
também tem escrito matérias relevantes.
O portal natural desde o começo apresentou um visual bem agradável, conteúdos
de qualidade e conquistou um espaço de merecido destaque. Em 2006 foi escolhido como
site TOP3, da premiação iBest, na categoria saúde.169

www.comunicandojesus.net
O site www.comunicandojesus.net,170 proporciona informação e capacitação para
as pessoas que desejam comunicar Jesus na web. É uma iniciativa de Vânio Ribeiro
Fortes, desenvolvedor web da Associação Paulistana da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
O site possui serviços voltados para o internauta que deseja evangelizar, como cartões a
serem enviados para os amigos e links para diversos sites.
Um dos serviços oferecidos pelo site www.comunicandojesus.net em parceria com
o site www.gadw.com.br é o prêmio “Comunicando Jesus” o qual busca identificar e
valorizar os sites adventistas mais apreciados em língua portuguesa. Maiores detalhes
sobre o prêmio “Comunicando Jesus” juntamente com a relação dos vencedores nas
diversas edições são apresentados mais adiante junto com os comentários sobre o site
www.gadw.com.br.171
168

Data de registro: 09/03/2001.
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Disponível em http://www.universia.com.br/materia/materia.jsp?id=10915, acessado em
07/04/2009.
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Data de registro: 04/11/2001.
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Cf. 81.
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www.escolanoar.org.br
Uma iniciativa inovadora ocorrida em 2001, sob a coordenação de Wanderley
Gazeta, professor do Unasp-EC, foi o surgimento do www.escolanoar.org.br.172 O
propósito deste site tem sido incentivar adolescentes, jovens e adultos a estudarem a
Lição da Escola Sabatina.
Devido

a

colaboração

de

diversas

pessoas

voluntárias,

o

site

www.escolanoar.org.br é rico em recursos e pode ser acessado em português, espanhol e
inglês. Na seção “estudo diário” existe uma forma de enviar os textos para um amigo.
Noutra seção são encontradas atividades para a fixação do conteúdo das lições que
podem ser respondidas ou baixadas pelos internautas. O recurso “auxiliar para
professores” oferece material de apoio como manuais, atividades e apresentação de
slides a fim de enriquecer e tornar mais interessante o estudo da lição. O áudio dos
comentários é uma ótima alternativa para quem possui deficiência visual e pode ser útil
também para ser ouvido por qualquer pessoa, nos lugares e momentos mais variados, por
meio de aparelhos portáteis de áudio. A newsletter possibilita ainda a pessoa receber no
seu e-mail, os comentários publicados no site.

www.jesusvoltara.com.br
No final de 2001, Francisco Luiz Pereira lançou o www.jesusvoltara.com.br.173 O
site oferece diversos cursos bíblicos, download de músicas em MP3 e livros eletrônicos, e
papéis de parede. Este site é uma coletânea de serviços e tem sido grandemente
apreciado pelo público evangélico em geral.
172

Data de registro: 20/11/2001.
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Data de registro: 10/12/2001.
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O site www.jesusvoltara.com.br especializou-se em oferecer materiais bíblicos
para download. Tanto que foi criado o site www.downloadgospel.com.br para ser o
principal canal de divulgação e venda dos materiais produzidos pela equipe Jesus Voltará.
Como consequência, Francisco, que era um empresário na área de confecções, tornou-se
um empresário da internet, pois transformou estes sites no seu meio de subsistência.
A partir de 2006, o site www.jesusvoltara.com.br passou a ser o site adventista
mais acessado em língua portuguesa e tem mantido esta liderança até 2009. O site não é
administrado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas por um membro voluntário que
utiliza suas atividades na internet para sustento próprio e para espalhar o conhecimento
bíblico através deste veículo.
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Figura 8: Site www.jesusvoltara.com.br
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www.galerajovem.com
O site www.galerajovem.com,174 surgiu da iniciativa de três jovens de São Paulo:
Fabio Cesar Rinaldi, Fernando Freua e Daniel Guerra Gavin, e tinha diversos atrativos.
Na seção “Fale com o pastor” os internautas podiam enviar uma mensagem eletrônica
para Edson Romero, pastor e conselheiro espiritual do site. Quem desejasse poderia
assinar o livro de visitas, ou entrar numa das salas de bate papo. Na seção “diversão online” os seguintes jogos podiam ser encontrados: caça-palavras, memória, colisão, Dot’s,
jogo da velha e invasores. Outras seções eram “gincana on-line”, com perguntas sobre a
Lição da Escola Sabatina, “meditação matinal” e “pedidos de oração”.
Entre os serviços oferecidos pelo site www.galerajovem.com constavam uma lista
de discussão dos jovens adventistas, lista de amigos, lista de igrejas na região da grande
São Paulo, consulta aos livros de Ellen G. White,175 letras do Hinário Adventista do Sétimo
Dia, lista de telefones úteis e classificados. Infelizmente, não está mais em funcionamento
em 2009 e o domínio encontra-se à venda. As razões para a descontinuidade deste e de
outros sites mereceriam ser investigadas a fim de que iniciativas semelhantes não
cheguem a encerrar suas atividades.
O amadurecimento dos sites iniciados entre 1998 e 2001 e o surgimento de outros
com um público alvo bem definido e novos padrões de operação, fizeram com que os
sites adventistas dessem um salto qualitativo nos anos seguintes.

Período de Especialização (2002- )
A seguir será visto que diversos sites adventistas, a partir de 2002, passaram a
exibir novas competências diante de uma internet cada vez mais profissional, o que indica
174

Data de registro: 11/12/2001. Em 2008 o site não estava mais disponível e encontravase à venda. Aparentemente o domínio foi adquirido por outras pessoas.
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que uma nova fase estava começando, a qual pode-se denominar período de
especialização.

www.centrowhite.org.br
O Centro de Pesquisas Ellen G. White – Brasil (CPEGW),176 inaugurado em 6 de
dezembro de 1987, tendo como seu diretor Alberto R. Timm, registrou seu site
www.centrowhite.org.br em 2002.177
Traduzir e preparar materiais em língua portuguesa, responder indagações,
incentivar o estudo e a pesquisa da vida e dos escritos de Ellen G. White, bem como da
história e do pensamento denominacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia, são
algumas das principais metas do Centro White, o qual desde julho de 2007 está sob a
direção do Renato Stencel.
O site do CPEGW traz informações sobre a história da Igreja Adventista do Sétimo
Dia, de Ellen G. White e do próprio Centro White. Outra área importante do site é aquela
que orienta como implantar e administrar um Minicentro White.178 Traz também uma
descrição dos objetivos e alguns materiais pertencentes ao Centro Nacional da Memória
Adventista (CNMA), estabelecido em 1986 por voto da DSA.179 Entre os documentos
disponibilizados no site do CPEGW encontramos ainda “perguntas e respostas bíblicas”,
175

Este serviço se expandiu e deu origem ao site www.ellenwhitebooks.com.

176

“Ellen G. White Estate” ou Patrimônio Literário Ellen G. White, é a instituição que detem
os direitos legais dos manuscritos da autora americana e uma das fundadoras da IASD. Como
parte da estratégia mundial do Patrimônio Literário Ellen G. White da Associação Geral, diversos
centros de pesquisa foram estabelecidos em campus de instituições educacionais adventistas ao
redor do mundo.
177

Data de registro: 11/3/2002.
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“Os Minicentros Ellen G. White são pequenos núcleos estabelecidos para o estudo da
Bíblia e dos escritos de Ellen G. White, com o propósito de fortalecer as congregações locais da
Igreja Adventista do Sétimo Dia.” http://www.centrowhite.org.br/mw/definicao_mw.htm, acessado
em 17/04/2009.
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http://www.centrowhite.org.br/ma.htm, acessado em 17/04/2009.
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perguntas sobre diversos temas relacionados à compreensão bíblica adventista, sermões
e outros materiais. O Centro White tem dado uma grande contribuição para o
fortalecimento da identidade adventista no Brasil e em diversos países de língua
portuguesa.

www.educacaodventista.org.br
Conforme comentado anteriormente, a USB no final de 2002 decidiu lançar um
portal educacional de qualidade como uma plataforma para maior visibilidade, apoio aos
alunos e integração entre os professores.180 Esta iniciativa objetivou posicionar a rede
adventista de educação entre aquelas que já estavam utilizando a internet com
benefícios. O primeiro endereço foi www.educadventista.org.br,181 contudo, a partir de
2005, outro domínio foi acrescido, www.educacaodventista.org.br,182 o qual passou a ser
mais divulgado.
Para a implementação e manutenção do portal educacional foi montada uma
equipe de desenvolvedores e pedagogos no Instituto Adventista Paranaense (IAP)
denominada Agência de Desenvolvimento Web, apoiada pela equipe de tecnologia da
USB, especialistas em conectividade e hospedagem. A agência, a princípio, era pequena:
apenas Romeu Sebastião, diretor, e uma auxiliar. Com o tempo, outros funcionários e
estagiários foram sendo contratados de modo que em 2008 a equipe passou a ser
composta por onze funcionários e dez estagiários.
Segundo Helen Candido, diretora a partir de 2007, entre os principais objetivos
para a criação do portal de educação encontramos: 1) reforçar a identidade de toda a
rede de escolas adventistas, por estar integrada a um único portal; 2) permitir cada
180

Cf. 38.
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Data de registro: 24/10/2002.
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unidade educacional ter sua base de dados personalizada; 3) facilitar a escola ser
encontrada através de ferramentas de busca na internet; 4) identificar mais rapidamente
profissionais interessados em trabalhar na escola através do sistema de currículos; 5)
possibilitar aos pais acompanhar o rendimento escolar dos filhos, as notas, as faltas e as
ocorrências, através do boletim on-line; 6) facilitar aos pais acompanharem os estudos do
filho através do net-tarefa; 7) possibilitar aos pais acompanhar a situação financeira do
filho e, se necessário, imprimir o boleto escolar, sem precisar se deslocar até a escola; 8)
permitir aos professores incluírem as notas dos alunos através do SAD (sistema de apoio
ao docente); 9) possibilitar ao aluno aprimorar o conhecimento de uma forma rápida e fácil
através dos recursos pedagógicos disponíveis; 10) o aluno poder consultar rapidamente
as tarefas previstas e suas notas; 11) o aluno poder receber recados, saber das
programações e ver fotos de eventos através do portal da escola; 12) área exclusiva aos
pais onde são oferecidos artigos referentes à educação dos filhos, relacionamento familiar
e conjugal; 13) área exclusiva aos alunos onde podem acessar a jogos educativos e a
conteúdos selecionados de acordo com o seu nível escolar; 14) área exclusiva aos
professores onde podem trocar experiências com colegas da rede adventista e ter acesso
ao webfólio, um acervo de artigos e materiais utilizados pelos colegas.183
Para Marlon Lopes, tesoureiro da USB no período da criação do portal
educacional, um dos maiores desafios foi obter a adesão das escolas de várias
Associações. A fim de alcançar este objetivo foi necessário criar uma série de incentivos.
A estratégia deu certo; em 2004 praticamente todas as escolas da USB haviam aderido
ao projeto. Em 2008 escolas de outras geografias também se filiaram ao portal.184
182

Data de registro: 02/10/2005.

183

Helen Candido, e-mail enviado em 09/04/2009.

184

Marlon Lopes, entrevista concedida a Jobson Santos, em Jacareí, SP, em 25/09/2008.
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Os investimentos para a implantação do portal educacional foram elevados,
aproximadamente três milhões de reais. Contudo, estes investimentos possibilitaram a
criação de serviços de qualidade a um custo bem menor do que a concorrência, o que
representou uma economia de seis milhões de reais, no período de 2003 a 2008.
Enquanto outros portais cobram R$ 9,00 mensais por aluno, o portal educacional
adventista cobra apenas R$ 1,00 e oferece praticamente os mesmos serviços. Atualmente
o portal é auto-suficiente, pois cada escola contribui de acordo com o número de alunos
matriculados.185
O estabelecimento, em 2002, da Agência de Desenvolvimento Web da USB, no
IAP, inaugurou uma nova maneira de gerir sites adventistas no Brasil, pois exigiu a
contratação de uma equipe multidisciplinar de profissionais. A agência foi pioneira, ao
lançar o portal educacional www.educacaodventista.org.br, mas barreiras geográficas e
administrativas precisavam ser vencidas para a sua expansão. Um passo significativo foi
dado nesta direção em novembro de 2008, quando a Mesa Diretiva da DSA recomendou
que o portal passasse a ser administrado pela CPB. Espera-se que deste modo o portal
possa tornar-se amplamente utilizado pela rede escolar adventista no Brasil e no
continente Sul-Americano. Confira abaixo o site em sua versão de 10/06/2009.
185

Candido.
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Figura 9: Site www.educacaoadventista.org.br

www.musicaeadoracao.com.br
O site “Música Sacra e Adoração” surgiu em 2002, numa iniciativa de Levi de
Paula Tavares. A idéia de colocar matérias sobre música sacra num site surgiu após a
leitura do artigo “An Adventist Theology of Church Music”, de autoria do Dr. Samuele
Bacchiocchi. O pensamento de Levi foi: “Não é possível que um artigo tão rico em
argumentações não esteja disponível aos líderes das igrejas locais, que enfrentam as
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questões relativas à escolha de músicas adequada para os cultos”.186 O artigo, foi
traduzido, obteve-se a autorização do autor, e este foi colocado, juntamente com outros
materiais, no site http://br.geocities.com/levipt.187 Após alguns meses, Levi sentiu a
necessidade de um endereço mais fácil de memorizar, e registrou o domínio
www.musicaeadoracao.com.br.188 O endereço anterior foi mantido com direcionamento
para o novo site.
O www.musicaeadoracao.com.br é um dos sites mais completos sobre teoria
musical, técnica vocal e técnica instrumental. Nele podem ser vistos artigos, livros,
entrevistas e documentos sobre música sacra e adoração no contexto da Igreja
Adventista do Sétimo Dia. Além disso, o site traz a história de mais de 200 hinos.
O site www.musicaeadoracao.com.br é um dos poucos que exibe on-line suas
estatísticas de acesso. Em 2004, o site recebia em média 1.000 visitas/dia, e em 2008 e
2009 tem recebido mais de 5.000 visitas/dia.189 Segundo Levi, em abril de 2009 o site
tinha 3.573 páginas publicadas.190 Graças à qualidade dos artigos e a boa organização do
material o site tornou-se bem visitado.

www.queroajudar.com.br
Em 2003 surge o primeiro site para obter donativos para o Sisac, que tem como
objetivo divulgar o evangelho através de mídias como o rádio, a TV e a internet. Com um
186

Levi de Paula Tavares, e-mail enviado em 14/04/2009.
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Levi relata que o site foi divulgado pela primeira vez através de e-mail para os
participantes da lista Gea e outros conhecidos em 02/12/2002.
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Data de registro: 28/5/2003. Consta no site que o mesmo começou suas atividades em

2002.
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Levi publica as estatísticas mensais de visitação desde fevereiro de 2004, no seguinte
endereço: http://www.musicaeadoracao.com.br/relatorios/index.htm.
190

Tavares.
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nome bastante sugestivo, www.queroajudar.com.br,191 o site tem sido bem sucedido em
angariar doadores. O site foi idealizado por J. Washington, gerente de expansão da Rede
Novo Tempo de Comunicação. Em 2006 o projeto ganhou um novo domínio, em
acréscimo ao anterior, a fim de apoiar o programa de TV voltado para angariar recursos e
motivar doadores: www.anjosdaesperanca.com.br.192

www.cadadia.net
Um site com temas voltados para a preservação da família que começou em 2004
foi o www.cadadia.net.193 Criado e dirigido por Péricles Roberto Ramos, o portal traz
seções sobre crianças, adolescentes, solteiros, namoro, noivado, sexo, casamento,
terceira idade, receitas, saúde, relacionamentos e outros temas. Pessoas de diversas
denominações e setores da sociedade contribuem com artigos para o site, tendo em vista
o bem comum de fortalecer as famílias e preparar os jovens para serem felizes.
A cada ano Péricles realiza uma programação educativa num auditório com a
presença de colaboradores e apreciadores do site www.cadadia.net. No encontro,
palestrantes selecionados apresentam temas educativos em painéis públicos e também
em oficinas em salas separadas. Nesses encontros ocorre uma saudável interação entre
pessoas que se conheciam apenas através da internet e que agora passam a se
conhecer de forma presencial.
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Data de registro: 19/08/2003.
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Data de registro: 17/07/2006.
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Data de registro: 25/06/2004. Data de lançamento do site: 17/09/2004.
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www.ellenwhitebooks.com
Um site criado em 2004 que angariou grande número de visitantes foi o site
www.ellenwhitebooks.com.194 Numa iniciativa de Daniel Gavin, o site se propôs a ser
referência para pesquisa nos livros de Ellen White. No site é possível localizar palavras
em qualquer dos livros escritos por Ellen White, tornando-se num poderoso incentivo para
a pesquisa em seus escritos. A maioria das obras de Ellen White é disponibilizada no site
para consulta, em português, espanhol e inglês.
Com o passar do tempo novos serviços foram acrescentados ao site
www.ellenwhitebooks.com, como o Ano Bíblico, que diariamente traz os capítulos bíblicos
necessários para a leitura da Bíblia completa em um ano, e o sistema de pesquisa em
músicas cristãs, onde é possível localizar uma música pelo título, nome do artista ou do
álbum. Após localizar a música desejada é possível baixar 30 segundos da música
selecionada em formato MP3. Até novembro de 2008 o site possuía mais de sete mil
músicas catalogadas. O site traz ainda um sistema de pesquisa de igrejas e grupos
adventistas do Brasil e um acervo com mais de 80 sermões de Alejandro Bullón, pastor
adventista, que podem ser baixados e ouvidos no computador do usuário.
O site www.ellenwhitebooks.com foi adquirido pela CPB em 2008, por estar
intimamente ligado aos propósitos da editora, a qual é a detentora dos direitos de
publicação dos escritos de Ellen G. White em português.

www.osantuario.com.br
Em 2005, começou um projeto para divulgação do conhecimento acerca do
santuário,
194

uma

das

doutrinas

Data de registro: 04/10/2004.

chaves

do

adventismo.

Através

do

site
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www.osantuario.com.br195 é possível ver sermões sobre o tema do santuário e inclusive
adquirir uma maquete do santuário. Segundo o webmaster, Werber Marques, o objetivo
de se confeccionar estas maquetes e vendê-las é facilitar a exposição deste assunto
bíblico e tornar mais vívidas as verdades representadas pelo serviço sacerdotal do Antigo
Testamento.

www.hinovacao.com.br
Outro site registrado em 2005 foi o www.hinovacao.com.br,196 do grupo musical
Hinovação, dirigido pelo casal Elias e Rejane Tofoli. O grupo objetiva revelar, através de
suas músicas, a natureza amorosa do caráter de Deus e Seu empenho em restaurar a
raça humana a sua condição inicial de seres criados a Sua semelhança.
No site é possível ler ou imprimir o curso bíblico “Descobrindo a Bíblia”,197 com 26
lições. É possível também assistir a estudos bíblicos em vídeo, enviar perguntas bíblicas,
ou ainda conferir links para versões on-line da Bíblia. Outro serviço do site que tem sido
muito apreciado são as meditações em texto e áudio.198 O site oferece ainda aos usuários
links para diversos vídeos gravados pelo grupo.
Um diferencial do site www.hinovacao.com.br é o link “fotos e sermões” onde é
possível ver fotos e ouvir o sermão feito por diferentes pregadores nas últimas
apresentações do grupo. No site do grupo hinovação destaca-se a ampla variedade de
serviços com ênfase evangelística.
195

Data de registro: 24/02/2005.

196

Data de registro: 18/09/2005. Nesta mesma data Elias registrou também o site
www.kriart.com.br, com o objetivo de comercializar produções musicais com objetivos educativos e
evangelísticos, tais como os CDs e DVDs do grupo hinovação.
197

Ao final de cada lição é dado o crédito aos criadores deste curso bíblico: Copyright ©
2004 The Voice of Prophecy, Los Angeles, California, U.S.A.
198

O site divulga as meditações escritas por Dick Win e publicadas em 1987 pela CASA.
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http://eoqha.net
Uma nova vertente dentro da internet surgida em anos recentes foram os blogs –
sites em que os internautas podem interagir com os conteúdos expostos e fazer seus
próprios comentários.
O blog Éoqhá, http://eoqha.net,199 surgiu em 2005, com o objetivo de ser um
contraponto às mídias tradicionais, trazendo fatos, acontecimentos, entretenimento,
reportagens e textos sob uma ótica religiosa. Mateus Siqueira começou este blog com um
podcast200 sobre influências, em que comentou a importância dos corais jovens da igreja
para trazerem pessoas a Jesus.
Algo que chama a atenção no blog http://eoqha.net é a contribuição de diversos
artistas e pensadores. Mateus Siqueira, diretor do site, define-se como um aficionado em
tecnologia e por novos métodos de contar histórias. O produtor associado é Cléderson
Perez, estudante de produção editorial. O estudante de teologia Cândido Gomes,
contribui com reflexões semanais para o site. Animações e GCs ficam a cargo de Gabriel
Ferreira, formado em publicidade e propaganda. Márcio Tonetti, formado em jornalismo,
atua como repórter. Outros escritores também contribuem com o blog.
O http://eoqha.net tem se aventurado em novas formas de comunicação como a
ampla divulgação de RSS feeds, o preparo de vídeos para a internet, a utilização do
Twitter e outros recursos de interatividade. Estas inovações têm contribuído para o blog
ser muito apreciado por jovens universitários.
199

O primeiro comentário postado no blog data de 15/10/2005.

200

Podcast é uma divulgação em áudio via internet.
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www.michelsonborges.com
Um dos blogs adventistas mais acessados é o www.michelsonborges.com.201
Nesse espaço, o jornalista e escritor expõe artigos dele e de outros autores sobre os mais
diversos assuntos, com destaque para temas que envolvam ciência e religião. A proposta
é tratar jornalisticamente de temas muitas vezes restritos ao ambiente acadêmico. Com
sua formação em jornalismo e estudos em teologia, Michelson procura mostrar que a
interface entre a ciência experimental e a religião bíblica é perfeitamente possível. Entre
seus leitores (a maioria dos quais adventistas e evangélicos) existem muitos ateus e
agnósticos, justamente porque a linguagem do blog não é "igrejeira".202
Com o tempo, diversas seções foram adicionadas ao blog: “digitais do criador”,
“arqueologia bíblica”, “entrevistas”, “curso bíblico”, “perguntas”, “vida em família”, “vida
saudável”, “dicas de leitura”, “dicas de bons filmes”, “adventismo no Brasil”, e
“pensamentos”. Um ou mais artigos novos são publicados praticamente todo dia, o que
faz aumentar as visitas.
O

blog

também

pode

ser

acessado

através

do

endereço

www.criacionismo.com.br,203 ou www.michelsonborges.com.br.204

www.cristovoltara.com.br
No final de 2006, Sikberto Marks, professor de Administração de Empresas na
Universidade

de

Ijuí,

RS,

estudioso

das

profecias

bíblicas,

registrou

o

site

www.cristovoltara.com.br.205 Este site evangelizador tem poucas páginas com conteúdos
201

Data do registro: 14/03/2006. A postagem mais antiga do site data de 14/11/2006.

202

Michelson Borges, e-mail enviado em 29/04/2009.

203

Data de registro: 08/08/2003.

204

Data de registro: 31/08/2007.

205

Data de registro: 27/09/2006. Nesta versão do site, de setembro de 2008, poucos
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on-line, entretanto apresenta diversos links para dowloads de artigos e materiais. O site
possui várias seções: “gráficos proféticos”, “informes proféticos”, “estudos bíblicos”,
“artigos sobre a música na igreja” e “comentários sobre a Lição da Escola Sabatina”.
Na seção de estudos bíblicos é possível baixar três modalidades de estudos:
compacto, médio e completo. Através destes estudos, preparados por Sikberto Marks, é
possível ter uma compreensão abrangente do que pensam e creem os adventistas do
sétimo dia.
Há vários anos Sikberto tem disponibilizado seus comentários da Lição da Escola
Sabatina através da internet e também por e-mail. Fruto de reflexão, oração e pesquisa, é
o modo encontrado por ele para fortalecer a fé dos internautas e incentivar um estudo
mais aprofundado da Bíblia.

www.lugardepaz.org.br
No mês de fevereiro de 2007 foi registrado o site www.lugardepaz.org.br,206 um
site de apoio ao programa de televisão “Lugar de Paz” da TV Novo Tempo. Inicialmente
os internautas faziam seus pedidos de oração através de uma sub-página do site
www.bibliaonline.net, onde as pessoas podiam enviar agradecimentos e pedidos de
oração e eram atendidas por uma equipe de intercessores voluntários. Com o
crescimento do serviço, viu-se que seria benéfica a existência de um site específico para
o programa de TV.
Um dos pontos que chamam a atenção na rede de oração “Lugar de Paz” é a
elevada participação das pessoas. Em 2007, 90.000 pedidos e agradecimentos foram
recebidos, e em 2008, o número chegou a 116.000. A confiança dos internautas para com
artigos estão on-line; muitos são oferecidos para download.
206

Data de registro: 15/02/2007. Dias depois foi registrado também o domínio comercial,
www.lugardepaz.com.br, em 06/03/2007.
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a rede de oração “Lugar de Paz” foi sendo construída ao longo dos anos, principalmente
devido à dedicação dos intercessores voluntários que oram por todos os pedidos
recebidos.
Jobson Santos foi o apresentador do programa Lugar de Paz desde o seu
surgimento até janeiro de 2009, quando foi convidado a unir-se à equipe de internet da
Novo Tempo. A partir de então, a coordenação do site www.lugardepaz.org.br foi confiada
aos cuidados de Ivan Saraiva, novo apresentador do programa. Nesta nova etapa, o site
foi remodelado e passou a disponibilizar os programas de TV para serem assistidos, via
web, a qualquer momento desejado.

www.jovemadventista.com.br
Em abril de 2007 foi lançado o site www.jovemadventista.com.br.207 Segundo
Vânio Fortes, criador e idealizador do projeto, a reformulação foi necessária para atender
melhor a juventude. Agora é possível, por exemplo, personalizar a página inicial do site,
trocando a cor, a posição das colunas ou inibindo a apresentação de alguns conteúdos.
Desta forma os usuários podem brincar um pouco com o design do site.
O site passou a ter as seguintes seções: “Aconteceu”, divulga os principais
eventos ocorridos, sendo que o internauta pode participar como redator, enviando as
notícias de sua região. “Devocional” exibe mensagens sobre a vida espiritual. “Em Foco”
traz artigos que agregam valor aos jovens, e “In Love”, oferece diversos artigos sobre
namoro e noivado.
207

Data de registro: 30/09/2003. O site foi criado em 2003, mas sofreu uma profunda
reformulação em 2007. Como o site oficial do Ministério Jovem na DSA ainda não foi desenvolvido,
este
site
desempenha
um
importante
papel.
http://www.jovemadventista.com.br/index.php?option=com_jcalpro&Itemid=36&extmode=view&exti
d=3, acessado em 23/11/2008.
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A seção “Planeta JA”, motivo pelo qual o site foi criado, anteriormente chamava-se
“Central de Diretores”, um dos mais antigos grupos de líderes de jovens adventistas do
Brasil. Neste setor podem ser vistos conteúdos relacionado à liderança jovem, em que
líderes compartilham seu acervo de materiais com colegas.
Um recurso útil é o “interblogs”, onde, de maneira integrada, aparecem postagens
recentes de diversos blogs apreciados pelos jovens. Além disso, quem quiser pode
participar das enquetes que são realizadas periodicamente.
O site www.jovemadventista.com.br incentiva a interatividade; contudo, para enviar
a sugestão de um link ou participar como redator de notícias, é preciso se cadastrar.
Deste modo o site tem buscado obter a participação com responsabilidade. O internauta
pode ainda comentar a notícia ou enviá-la por e-mail. Quanto mais o internauta participar
do site, mais chances têm de ser sorteado na premiação mensal de CDs, DVDs e outros
brindes. Através dessas iniciativas, a atualização do site se tornou muito mais frequente,
pois tem contado com a participação do usuário.

www.gadw.com.br
O site GADW, www.gadw.com.br,208 foi também criado por Vânio Fortes,
webmaster da Associação Paulistana, com o objetivo de promover a integração entre os
desenvolvedores de internet adventistas. Além de incentivar a troca de experiências, o
site promove anualmente a entrega do prêmio “Comunicando Jesus”,209 o qual tem
buscado apontar os melhores sites adventistas em língua portuguesa.
A escolha dos vencedores do prêmio “Comunicando Jesus” é feita em duas
etapas. A primeira, leva em consideração os votos de internautas e elege os sites mais
208
209

Data de registro: 25/07/2003.

O prêmio recebeu este nome porque surgiu de uma iniciativa do site
www.comunicandojesus.net, mas a premiação passou a ser publicada no site www.gadw.com.br.
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votados em cada categoria. A segunda etapa ocorre por meio do voto de pessoas com
experiência no desenvolvimento de sites e define os sites ganhadores. A premiação não é
feita

em

valores

financeiros,

mas

através

de

um

reconhecimento

no

site

www.gadw.com.br. A primeira edição do prêmio ocorreu em 2003, contou com a
participação de 52 websites, e teve sete sites vencedores, divulgados por ordem
alfabética. Ano a ano o prêmio foi ganhando destaque no meio adventista.
A entrega do prêmio “Comunicando Jesus”, edição 2007, ocorreu no Colégio da
Liberdade, em São Paulo e se constituiu no “I Encontro de Desenvolvedores Web
Adventistas”. Estiveram presentes à reunião cerca de 30 participantes. Também esteve
presente Edson Rosa, líder de comunicação da DSA. A reunião foi muito proveitosa tanto
pelas palestras que foram proferidas como pelo encontro de desenvolvedores que, até
aquela data, não se conheciam pessoalmente.
Nesse encontro foi redigida uma declaração de objetivos do grupo, com as
seguintes propostas: (1) Continuar promovendo anualmente o Prêmio “Comunicando
Jesus”; (2) Ampliar o cadastro de sites e seus desenvolvedores; (3) Criar uma lista de
discussão para troca de experiências; (4) Publicar artigos voltados para desenvolvedores
web; (5) Criar designs e serviços baseados em Joomla que possam ser utilizados
gratuitamente por sites de igrejas locais; e (6) Apoiar projetos de evangelismo na web.210
A tabela a seguir mostra, por ordem alfabética de categorias, os sites vencedores
nas diversas edições do prêmio “Comunicando Jesus”.
210

Jobson Santos, anotações do “I Encontro de Desenvolvedores Web Adventistas”. São
Paulo, SP, em 28/10/2007.
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Tabela 1: Sites Ganhadores do Prêmio “Comunicando Jesus”
Categoria

Sites Vencedores

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Blogs

http://acaoja.wordpress.com

Blogs

Educação

www.tinguiteen.com.br
www.aguiarealdesbravadores.
com.br
www.colegioadventista.com.br/
votuporanga
www.fadminas.org.br/

Educação

www.iap.org.br

Educação

www.portalnatural.com.br

Educação

www.unasp-ec.edu.br

x

Evangelismo

www.bibliaonline.net

x

Evangelismo

www.cvvnet.org

x

Evangelismo

www.redemaranata.org.br

Igrejas

www.comuniqueja.org.br

Igrejas

www.iasdpinheiros.net

Igrejas

www.igrejaunasp.com

Igrejas

www.vilamariaonline.com.br

Desbravadores
Educação

Institucionais

www.cavs.org.br

Institucionais

www.projetomaisvida.com.br

x
x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

Ministério Jovem http://portalja.com.br

x

Ministério Jovem www.jovemadventista.com.br/
Ministério Jovem www.oestadio.com

x

x

x

Música

www.coraljovemiap.com.br

x

Música

www.grupoconsagracao.com.br

Música

www.novotom.com.br

x

Música

www.projetart.com.br

x

Portais

www.cadadia.net/

Portais

www.paulistana.org.br

Portais

www.unasp.br/

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

Alguns sites ganharam o prêmio várias vezes. Entre eles destacamos o
www.redemaranata.org.br, ganhador por cinco anos consecutivos na categoria de
Evangelismo, e o www.novotom.com.br, ganhador cinco vezes na categoria de Música.
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Na lista de ganhadores do prêmio “Comunicando Jesus” encontramos quatro sites
que

deixaram

de

existir,

o

www.cavs.org.br,

o

www.coraljovemiap.com.br,

o

www.projetomaisvida.com.br e o www.iasdpinheiros.net. Vários são os motivos que fazem
com que um site descontinue suas atividades. Algumas vezes a instituição responsável
deixa de existir, como aconteceu com o Centro Adventista de Vida Saudável,
(www.cavs.org.br), uma instituição de saúde preventiva localizada em Nova Friburgo, RJ.
Noutros casos os responsáveis pelo site desistem de mantê-lo devido ao tempo
necessário para atualizações. Aparentemente foi o que aconteceu com o site da Igreja
Adventista do Sétimo Dia de Pinheiros, na grande São Paulo, www.iasdpinheiros.net. O
webmaster do site, Roberto Passos, não teve mais condições de cuidar do site e assim o
mesmo foi descontinuado.
Novas categorias para o prêmio “Comunicando Jesus” serão bem vindas, como
saúde, infantis, adolescentes e outras. Como praticamente não existem sites adventistas
nestas áreas, futuros esforços mereceriam ser envidados para o desenvolvimento de sites
representativos nestas categorias.

www.esperança.com.br
O site www.esperanca.com.br, registrado em 1999 por Jonas de Souza Neto,211 foi
cedido em 2007 para a DSA, a fim de se tornar o site oficial da campanha “Impacto
Esperança”. As ações da liderança da Igreja na DSA para que o site se tornasse um
portal de grande atratividade incluíram a contratação de um web-designer para
desenvolvê-lo.
211

Mencionado previamente à p. 55.
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A pessoa escolhida para coordenar as ações na internet relacionadas ao projeto
“Impacto Esperança”,212 foi Carlos Magalhães, conhecido webmaster no meio adventista,
com larga experiência em gerir o site www.advir.com.br, e, na época, web-designer do
Hospital Adventista Silvestre. Carlos se dedicou ao projeto e, após três meses, em 6 de
novembro de 2007 apresentou o site evangelístico www.esperanca.com.br à Mesa
Diretiva da DSA, reunida em Guarulhos, SP. O site foi aprovado e planos foram
elaborados no sentido de dar-lhe a maior visibilidade possível. As iniciativas previstas
incluíam a distribuição de um milhão de adesivos para carros, e a colocação de 10 mil
outdoors

nas

principais

cidades,

todas

essas

mídias

apontando

para

o

www.esperanca.com.br.
Os preparativos para a campanha “Impacto Esperança” duraram vários meses.
Treinamentos via satélite ocorreram, no dia 20 de maio de 2008 para pastores, e no dia
24 de maio para anciãos, através do canal executivo da TV Novo Tempo, e resultaram em
centenas de interações por e-mail, além de inúmeras chamadas telefônicas. No final do
mês,

cerca

de

223

sites

e

blogs

apontavam

para

o

portal

evangelístico

www.esperanca.com.br numa demonstração de apoio ao projeto.213
Todo o trabalho teve o seu reconhecimento no dia 6 de setembro de 2008, quando
13 milhões de exemplares da revista impressa foram distribuídos no Brasil.214 Como
resultado do interesse despertado, mais de 20 mil acessos ao site www.esperanca.com.br
foram contabilizados naquele dia e continuaram elevados nos dias subsequentes.
212

Projeto evangelístico que culminou com a distribuição de mais de 20 milhões de revistas
missionárias, 13 milhões no Brasil e 7 milhões nos países hispanos, no dia 6 de setembro de 2008.
213

http://www.abciasd.org.br/noticias/ABC/2008/05_29_impactoesperanca.php, acessado
em 19/04/2009.
214

Outros seis milhões de revistas em espanhol foram distribuídos nos demais países do
território da DSA e apontavam para o site www.esperanzaweb.com.
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Como os folhetos foram amplamente distribuídos espera-se que nos próximos
meses e anos grande seja a colheita evangelística como fruto desta mobilização nacional
ocorrida no Brasil em 2008, e que utilizou a internet como base para a colheita do
interesse despertado.

www.awtv.com.br
Um site especializado na utilização da web TV para o evangelismo é o “Alvorada
web TV”, www.awtv.com.br.215 O site tem transmitido, ao vivo, diversos cultos semanais
da Igreja Adventista da Alvorada, na cidade de São Paulo,216 e oferece ainda a opção da
pessoa poder assistir aos cultos transmitidos anteriormente. Esta iniciativa tem
beneficiado aos membros que estão em viagem, pessoas doentes e internautas que de
outra forma não assistiriam aos cultos de forma presencial na igreja.

www.memoriaadventista.com.br
No dia 15 de novembro de 2008 foi lançado oficialmente o site do Centro Nacional
da Memória Adventista (CNMA), www.memoriaadventista.com.br.217 O Centro Nacional da
Memória Adventista é um projeto estabelecido em 1987, por iniciativa de Alberto R. Timm,
com a finalidade de reconstituir a história adventista no Brasil. Seu funcionamento se dá
em forma de um museu coordenado e desenvolvido em conjunto com o Centro White.
O site www.memoriaadventista.com.br representa um serviço a mais dentro dos
propósitos do CNMA, pois oferece a oportunidade do internauta fazer uma visita virtual ao
museu, poder baixar áudios, e-books, monografias e vídeos. Uma das principais seções
215

Data de registro: 18/08/2008.

216

A igreja adventista da Alvorada, localizada na região Sul da capital de São Paulo, têm
transmitido ao vivo, aos sábados de manhã, a Escola Sabatina e o culto de adoração, e aos
domingo à noite, o culto de evangelismo.
217

Data de registro: 24/09/2008.
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do site é a Enciclopédia da Memória Adventista no Brasil (EMAB), um veículo informativo
que apresenta os registros sobre a vida e obra dos pioneiros, publicações, origem e
crescimento das instituições e fatos que marcaram o desenvolvimento da Igreja
Adventista do Sétimo Dia no território brasileiro. Esse veículo foi estabelecido com a
finalidade de reconstruir e preservar a história adventista no país. Através do site, os
propósitos do CNMA são reforçados e ampliados.218

www.ministeriobullon.com
O site oficial de Alejandro Bullón, www.ministeriobullon.com,219 juntamente com o
blog www.ministeriobullon.blogspot.com, surgiu em 2009, com o propósito de alimentar
espiritualmente as pessoas através de mensagens cristocêntricas por meio de artigos
escritos, downloads, CDs, DVDs, livros, seminários e de uma WebTV. No dia 14 de
fevereiro de 2009, o site teve o seu lançamento oficial, através de um culto transmitido ao
vivo pelo site.
Um dos atrativos do site é o grupo de oração intercessora denominado
“Intercessores da Oração”. Os internautas podem se cadastrar para receber meditações
regularmente em seu e-mail. Estão disponíveis no site artigos sobre pregação, jovens,
família, saúde, criacionismo e muitos outros temas, além de áudios e vídeos de
pregações do pastor Bullón.
Uma das inovações do site é a “Bullón TV por Assinatura”, um serviço de Web TV
que dá acesso a uma programação variada onde o assinante pode assistir a vários
sermões, palestras e seminários ministrados por Bullón. Diversos sites adventistas em
218

A idéia quanto à criação da EMAB surgiu a partir do ano de 1988 pelo Pr. Alberto R.
Timm, na época diretor do Centro de Pesquisas Ellen G. White e do Centro Nacional da Memória
Adventista no Brasil (CNMA), com sede no IAE–SP. O atual diretor destes centros de pesquisa é o
Dr. Renato Stencel.
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Data de registro: 30/12/2008.
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língua portuguesa providenciaram transmissões gratuitas de WebTV, mas esse site foi o
primeiro a oferecer uma WebTV adventista por assinatura, o que deverá resultar no
fortalecimento do “Ministério Bullón” e contribuir para a produção de novos conteúdos.

www.madrugadacomdeus.com.br
O projeto Madrugada com Deus é uma proposta de reavivamento pessoal e
coletivo que tem como conceito principal a busca pelo Reino de Deus na primeira hora de
cada dia. Após experiências bem sucedidas em algumas igrejas de Brasília, São Paulo e
Goiás, Manassés Queiroz inicia uma versão do projeto especial para a internet como uma
rede social.
A comunidade www.madrugadacomdeus.com.br220 objetiva proporcionar um
ambiente de interatividade entre os membros que permita a realização de pedidos de
oração, aconselhamentos, veiculação de mensagens e testemunhos, divulgação de fotos
pessoais e publicação de vídeos.
No dia em que o site completou três meses de atividade contava com 7.842
membros e alto índice de participação dos participantes da comunidade. Vários recursos
colaboram para a interação constante dos membros: chat, fórum, mini blog, criação de
grupos, últimas atividades, álbum para fotos, convites para divulgação, vídeos,
aniversariantes, perfil individual, grupo de amigos, correio interno, conta de e-mail, aviso
geral, TV Madrugada com Deus (on demand), TV Novo Tempo (ao vivo) e grupo para
estudos Bíblicos. A elevada participação dos membros desta comunidade indica que as
redes sociais se constituem num excelente instrumento para alimentar a igreja e
evangelizar.
220

Data de registro: 05/03/2009.
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Resumo e Conclusões
No período de 1994 a 1995 ocorreram iniciativas pioneiras de registro de sites
adventistas em língua portuguesa. O primeiro site adventista de que se tem notícia, o
www.cvvnet.org, foi seguido por outras iniciativas voluntárias e institucionais.
Os sites www.estaescrito.org.br e www.sisac.org.br foram os primeiros sites
institucionais a serem registrados no Brasil. Os fundadores destas instituições lidaram
com áreas fronteiriças da evangelização midiática e deixaram um legado de idealismo e
visão. O Sisac foi pioneiro em utilizar a internet e a TV via satélite para a pregação do
evangelho em português.
Diversos outros sites institucionais foram registrados nos anos de 1996 e 1997,
período em que a internet começou a ser percebida como valiosa pelas instituições e
sedes administrativas da Igreja.
Nos quatro anos seguintes, 1998 a 2001, observou-se uma diversificação nos
domínios. Surgiram sites de igrejas locais, evangelísticos, educacionais, de músicos e do
ministério jovem. Nesta época surgiram portais que se tornaram muito acessados como o
www.advir.com.br, o www.bibliaonline.net e o www.jesusvoltara.com.br. Este último
passou a ser o site adventista mais acessado no Brasil, e se transformou na principal
atividade econômica de seu idealizador.
A partir de 2002, começaram a surgir sites adventistas especializados, como o
portal www.educacaoadventista.org.br, elaborado pela Agência de Desenvolvimento Web
da USB, estabelecida no campus do IAP. Um site desenvolvido por profissionais e
mantido por trabalhadores de tempo integral tem bem mais condições de sobressair-se no
competitivo mundo cibernético.
A experiência com o site www.desbravadores.org.br, um dos primeiros serviços da
DSA a abraçar a idéia de adotar um site oficial nacional, valoriza a contribuição dos
pioneiros voluntários e mostra a importância da coordenação por parte da Igreja
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organizada a fim de que os sites adventistas alcancem patamares mais elevados de
eficácia.
A criação do departamento de internet da Novo Tempo, em 2008, representou o
reconhecimento, por parte da Igreja, da importância de se utilizar melhor esse poderoso
meio de comunicação de massa.
Quando uma pessoa ou instituição possui um grande número de sites é preciso
grande cuidado para com as datas de renovação. A UCB, por exemplo, mantém registros
de mais de 200 sites, incluindo seus e de terceiros, como igrejas locais. A DSA possui em
seu nome mais de 100 domínios e a Novo Tempo, possui mais de 30. Manter os
pagamentos destes domínios em dia exige criterioso cuidado. Descuido quanto ao
pagamento de um domínio até a data correta pode representar a perda do mesmo, com
dificuldades para reavê-lo, em alguns casos.
Uma prática que contribui para fortalecer o nome de um domínio é registrar o
nome do site em mais de uma extensão, por exemplo: “com.br”, “org.br” e “net.br”. Isto
ajuda os internautas a encontrarem o site com mais facilidade, sem dependerem de
mecanismos de busca, pois nem sempre os internautas lembram exatamente a extensão
adotada pelo site.
Existem atualmente, em português, mais de 800 sites adventistas. Fruto da
dedicação de seus idealizadores e mantenedores, estes sites têm sido um aporte para a
Igreja Adventista do Sétimo Dia em sua missão, mas a eficácia desses sites pode ser
aprimorada mediante a troca de experiências e a integração de serviços. A multiplicidade
de sites existentes será acrescida de valores quando ocorrer a coordenação dos mesmos
por parte da Igreja organizada.
A fim de obter uma compreensão mais ampla das necessidades e desafios
enfrentados pelos sites adventistas foi preparada e aplicada uma pesquisa que é
detalhada no próximo capítulo.

CAPÍTULO III

PESQUISA FEITA ENTRE OS SITES ADVENTISTAS
De junho a setembro de 2007 foi realizada, através da internet, uma pesquisa
sobre os sites adventistas brasileiros. Esta foi a primeira pesquisa adventista feita no
Brasil a fim de se obter informações sobre como os atuais sites em língua portuguesa
surgiram, de que modo são administrados, como se mantêm financeiramente e qual a
contribuição que têm dado e planejam dar para a missão da igreja.
A pesquisa foi construída tomando como referência questionários previamente
utilizados sobre evangelismo via internet, como o “Lutheran Churches on The Internet
Questionnaire”, preparado por Arne H. Fjeldstad,1 e “A Starting Point: International Internet
Evangelism Performance Measurement Report”, preparada por Debra L. Brown.2 Algumas
perguntas foram utilizadas em sua forma original, outras foram adaptadas, e novas foram
acrescentadas a fim de que o questionário ficasse personalizado.
O

objetivo

do

questionário

foi

colher

informações

de

webmasters

e

administradores de sites. Não foi objetivo da pesquisa colher impressões de usuários
apenas, visto que não teriam como responder informações pertinentes, tais como
objetivos do site, número de visitantes, data de criação e realidade financeira. Por essa
1

Este questionário foi aplicado em fevereiro de 1997 e constou da tese doutoral de
Fjeldstad em Fuller, http://www.geocities.com/ResearchTriangle/1541/churquest.html, acessado em
28/03/2007.
2

Durante fevereiro e março de 2007 “Internet Evangelism Coalition” e “Brown Governance
Inc.” realizaram a primeira pesquisa internacional sobre evangelismo via internet para igrejas e
ministérios para-eclesiásticos. Os resultados da pesquisa estão disponíveis em:
http://www.webevangelism.com, acessado em 04/06/2009.
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razão, na introdução da pesquisa, foi mencionado que o questionário deveria ser
respondido apenas por administradores de sites e webmasters.3
O convite para participar da pesquisa foi enviado por e-mail para mais de 200
webmasters, e resultou, numa primeira etapa, em 54 pesquisas preenchidas via internet.
Simultaneamente foi feita uma divulgação por meio do site Advir, informando o endereço
para participar da pesquisa e os propósitos da mesma. A pesquisa esteve disponível
durante 3 meses no seguinte endereço: www.novotempo.org.br/pesquisa e permitiu a 320
internautas se cadastrarem, entretanto a maioria, não respondeu nem a metade das 41
perguntas. Um dos principais motivos detectados para as desistências de preencher todo
o questionário foi o fato de muitos internautas terem tentado responder ao questionário
sem serem dirigentes de sites. Sendo apenas usuários eles não tiveram informações
suficientes para responder perguntas específicas a respeito dos sites que a pesquisa
exigia.
Do total, 109 participantes responderam a todas as perguntas e tiveram suas
respostas consideradas válidas.4 Suas respostas permitiram avaliar importantes aspectos
dos atuais sites adventistas brasileiros, tais como: em que ano surgiram, como são
mantidos, qual o número diário de visitantes e quais os principais planos para o futuro.
Todos os dados foram relatados de forma agregada e as respostas individuais
permaneceram anônimas.5
O questionário foi aplicado contendo oito seções e as conclusões serão
comentadas seguindo estas mesmas divisões. As seções são as seguintes: (1) Dados
pessoais e história do site; (2) Estabelecimento do site; (3) Realidade contemporânea; (4)
3

A mensagem introdutória à pesquisa pode ser vista no apêndice B.

4

Uma lista dos sites que participaram da pesquisa pode ser vista no apêndice C.

5

As respostas ao questionário são apresentadas de forma agregada no apêndice B.
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Missão; (5) Recursos humanos; (6) Recursos financeiros; (7) Atendimento; e (8)
Perguntas adicionais.

Dados Pessoais e História dos Sites
Responderam ao questionário 94 homens (86,2%) e 15 mulheres (13,8 %).

No. de Respondentes da Pesquisa
Distribuição por Sexo
15

94
Homens

Mulheres

Gráfico 3: No. de Respondentes da Pesquisa por Sexo
O fato de mais homens terem respondido ao questionário provavelmente reflete a
realidade de uma maior presença masculina entre os responsáveis por iniciativas
adventistas na internet. O próximo gráfico apresenta a distribuição dos participantes por
faixa etária.
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No. de Respondentes da Pesquisa
Distribuição por Faixa Etária
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Gráfico 4: No. de Respondentes da Pesquisa por Faixa Etária
A faixa etária dos participantes concentrou-se entre os 21 e 30 anos (46,8%), e
entre os 31 e 40 anos (30,3%). Pôde-se observar que poucas pessoas com mais de 51
anos estão envolvidas com a administração e manutenção de sites, provavelmente
porque a internet é uma tecnologia recente que apela mais à geração jovem.
Os que mais responderam ao questionário foram os responsáveis pelo conteúdo
dos sites (70,64%) seguidos de perto pelos fundadores (66,06%).6 A seguir vieram web
designers, diretores e programadores. Poucos pastores participaram da pesquisa,
(apenas 7,34% dos respondentes). Isto indica que raramente os pastores adventistas
6

Algumas perguntas do questionário permitiram apenas uma resposta, como a que
solicitou a respeito da faixa etária. Outras perguntas, entretanto, permitiram múltiplas respostas.
Quando a pergunta permitiu múltiplas respostas, a soma percentual dos diversos itens não
necessariamente ficou restrita a 100%. A pergunta “como você tem colaborado com o site?”, se
encaixa nesta categoria. Alguns podem ter assinalado todas as respostas: fundador, web-designer,
diretor, programador, responsável pelo conteúdo ou pelas finanças do site. Consequentemente os
percentuais resultantes nos diversos itens foram elevados.
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estão diretamente envolvidos com o preparo e a manutenção de sites. Pelo menos por
enquanto, o surgimento e a administração da maioria dos sites adventistas em língua
portuguesa deve ser creditado a profissionais e entusiastas não clericais.

Estabelecimento dos Sites
O questionário obteve uma participação maior de sites surgidos recentemente,
como pode ser visto no seguinte gráfico.
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Gráfico 5: No. de Sites Iniciados por Ano
Dos 109 sites participantes, 16 foram estabelecidos antes de 1999, 30 foram
estabelecidos entre 2000 e 2003, e 63 iniciaram suas atividades após 2004. A contar pela
amostragem da pesquisa, o número de novos sites adventistas tem crescido a cada ano.
A maioria dos sites que participaram da pesquisa foi estabelecida por iniciativas
pessoais (66,06%). A seguir, quase empatados, vieram os sites de ministérios que
apóiam a igreja (17.43%), seguidos por sites da denominação (15.6%) e da igreja local
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(12.84%). Estes dados indicam que iniciativas voluntárias têm acontecido com frequência.

Realidade Contemporânea
A pesquisa confirmou algo que se suspeitava: muitos sites de igrejas locais
adventistas não estão registrados em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Cruzando
os resultados das perguntas 8 e 9 do questionário foi possível concluir que dos 13 sites
estabelecidos por igrejas locais, apenas sete são registrados em nome da Igreja ou uma
de suas instituições.7 Quase a metade dos sites que informaram terem sido estabelecidos
pela igreja local não estão registrados em nome da igreja organizada. Por outro lado,
todos os 17 sites que participaram da pesquisa e informaram terem sido estabelecidos
pela denominação têm o site registrado em nome da Igreja ou uma de suas instituições.
Esta verificação foi possível consultando o proprietário legal destes sites junto ao comitê
gestor da internet brasileira, o qual divulga essas informações em seu site:
www.registro.br.
Os principais meios utilizados para a divulgação dos sites têm sido a divulgação
corpo a corpo (77,98%), o cadastro junto aos mecanismos de busca (65,14%), banners
em outros sites (41,28%) e e-mail marketing (29,36%).
Entre os serviços mais oferecidos pelos sites estão a possibilidade de enviar email para o webmaster (61,47%), e recursos de vídeo (44,95%) e áudio (43,12%). Poucos
têm disponibilizado mecanismo de busca interna no site (37,21%), fórum (27,52%), ou
suporte on-line ao usuário (17,43%).
7

Quatro sites estão registrados em nome da pessoa que criou ou mantém o site, um site
está registrado em nome de outra pessoa física e um site (com extensão .org.br) está registrado
em nome de uma empresa de terceiros.
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Um grande número de sites que participou da pesquisa (43) informou que recebe
menos de 100 visitas únicas por dia (39,45%); 52 sites informaram receber entre 101 e
1.000 visitas/dia, o que representa 47,71% dos participantes. Apenas 14 sites afirmaram
receber mais de 1.000 visitas por dia (12,84% dos sites participantes). Isto indica a
necessidade dos sites adventistas em língua portuguesa serem auxiliados a obter mais
tráfego.
Quanto ao tráfego em relação ao ano anterior, cerca de 52% dos sites afirmaram
terem crescido levemente. O número dos sites que receberam o mesmo número de
acessos em relação ao ano anterior (23%) ou tiveram uma perda de acessos (9%) foi
relativamente baixo. Dez por cento dos sites afirmaram terem crescido mais de 100% e
5,5% dos sites afirmaram terem crescido mais de 200% no último ano.
A pesquisa solicitou aos participantes revelarem não apenas o tráfego atual, mas
também uma estimativa para o ano seguinte. Os dados fornecidos nos permitem concluir
que, a maioria dos sites tem como objetivo crescer pelo menos 50% para o ano seguinte,
conforme é demonstrado no gráfico a seguir.
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Gráfico 6: Número de Visitantes por Dia dos Sites Participantes
da Pesquisa e Estimativa para o Ano Seguinte
Missão
A pergunta de múltipla escolha sobre os propósitos pelos quais os sites
participantes da pesquisa foram criados revelou o seguinte:
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Gráfico 7: Propósitos dos Sites Participantes da Pesquisa
Vê-se que muitos sites foram estabelecidos com o objetivo de evangelizar
(81,65%). Um bom número expressou que também objetiva alimentar a igreja (56,88%) e
um pequeno número (9,17%) indicou ter sido estabelecido para obter retorno
financeiro.Sob a designação outros propósitos diversas pessoas mencionaram a
divulgação de ministérios musicais, doutrinas, temas ligados à família e o apoio a jovens e
desbravadores.
As principais contribuições dos sites para os propósitos internos da igreja ou
ministério, na opinião dos 109 respondentes foi: ser um instrumento para educar acerca
de diversos assuntos espirituais (55,05%), prover melhor comunicação com os membros
(45,87%) e providenciar oportunidade para as pessoas terem uma hora tranquila com
Deus (44,95%).
Entre as principais contribuições para com os propósitos evangelizadores da igreja
estão: dar maior visibilidade à igreja ou ministério, permitir a criação de uma rede de
relacionamentos e ser um veículo para as pessoas receberem orientação bíblica ou
aconselhamento. A tabela a seguir exibe as respostas dadas:
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Tabela 2: Principais Contribuições dos Sites Adventistas Para a Evangelização
Respostas

Quantidade

%

Fez com que mais pessoas soubessem acerca de minha
igreja/ministério

85

77.98%

Proveu oportunidade para conexão com outras pessoas que
partilham dos mesmos interesses.

66

60.55%

Proveu oportunidade para aconselhamento e orientação
bíblica

56

51.38%

Proveu oportunidade para oração intercessória

51

46.79%

Proveu oportunidade para pessoas fazerem cursos bíblicos ou
acessarem lições bíblicas

49

44.95%

Contribuiu para uma ou mais pessoas aceitarem a Cristo
como salvador

49

44.95%

Contribuiu para levar uma ou mais pessoas ao batismo

38

34.86%

Possibilitou a distribuição de livros, vídeos, CDs e DVDs.

36

33.03%

Outros (por favor, explique)

16

14.68%

Bem poucos sites ficam sabendo de pessoas batizadas como resultado de seus
esforços evangelizadores. Cerca de 26% dos sites da pesquisa tem conhecimento de
alguém que tenha sido batizado por influência de sua página web. Aproximadamente 74%
dos sites não têm conhecimento de ninguém batizado por sua influência. Isto indica a
necessidade de desenvolver melhores meios para identificar e acompanhar os
interessados no evangelho despertados através da internet.
Mais da metade dos respondentes (52,29%) crêem que os propósitos do site têm
sido alcançados parcialmente. Um número pouco menor (42,2%) crê que totalmente.
Apenas 4% crêem que os propósitos do site não tem sido alcançados de modo algum.
A pesquisa revelou que entre os sites participantes existe uma enorme disposição
de compartilhar serviços oriundos de outros sites. Esta é uma informação importante, pois
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revela um interesse da parte dos administradores dos atuais sites adventistas de servir ao
internauta, não importando se o serviço a ser oferecido seja do próprio site ou de um site
parceiro. Confira na tabela a seguir os serviços mais apreciados:
Tabela 3: Serviços de Interesse dos Sites Adventistas Participantes da Pesquisa
Você estaria disposto a oferecer em seu site serviços
oriundos de outros sites? (Assinale quais serviços lhe
interessam)

Quant.

%

Cursos bíblicos

88

80.73%

Encontre igrejas adventistas próximas (banco de dados
atualizado)

87

79.82%

Pedidos de oração

81

74.31%

Lista de sites adventistas (banco de dados atualizado)

76

69.72%

Rede de notícias Adventistas

75

68.81%

Aconselhamento

74

67.89%

Encontre um pastor Adventista (banco de dados atualizado)

68

62.39%

Rede de relacionamentos (encontre o seu par)

33

30.28%

Outro (por favor, explique)

16

14.68%

Pedidos de oração

Os respondentes foram solicitados a elegerem critérios sugestivos para avaliação
dos esforços evangelísticos de um site. As respostas dadas aparecem a seguir por ordem
das mais votadas:
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Tabela 4: Aspectos Avaliativos da Eficácia Evangelística de um Site Adventista
Critérios para avaliar a eficácia evangelística
de um site

Quantidade

%

Número de pessoas fazendo cursos bíblicos ou lições bíblicas

74

67.89%

Número de pessoas encaminhadas a uma igreja local através do
site

65

59.63%

Número de pessoas que solicitaram ajuda espiritual (oração ou
conselhos)

63

57.8%

Número de downloads de material com conteúdo bíblico

57

52.29%

Número de acessos ao site

54

49.54%

Número de pessoas que solicitaram visita

51

46.79%

Número de pessoas que se batizaram

49

44.95%

Número de pessoas que aceitaram a Cristo como salvador ou
indicaram (mediante um “click”) terem pronunciado a oração de
salvação

48

44.04%

Número de e-mails enviados ao site

46

42.2%

Número de pessoas treinadas para visitar pessoas encaminhadas
pelo site

31

28.44%

Número de pessoas treinadas para orar, aconselhar ou fazer
evangelismo on-line

28

25.69%

Podemos ver que a doutrinação bíblica é um ponto forte para os adventistas, pois
este item aparece em primeiro lugar entre as iniciativas com potencial evangelizador na
web. Em seguida aparece o número de pessoas encaminhadas para a igreja local e a
quantidade de pessoas que solicitaram ajuda espiritual, na forma de oração ou conselhos.
Os quesitos treinamento de visitadores e evangelizadores web receberam,
respectivamente, votos de 28,44% e 25,68% dos participantes. Esses resultados, talvez
indiquem a necessidade de maior conscientização, entre os desenvolvedores de sites,
acerca da importância da capacitação de colaboradores web. Afinal de contas, as
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pessoas que procuram um site evangelístico precisam ser atendidas adequadamente, o
que exige uma força-tarefa evangelística bem preparada e motivada.

Recursos Humanos
A maioria dos sites que participaram da pesquisa são atualizados ou recebem
manutenção de uma pessoa voluntária (39,45%). Este voluntário geralmente trabalha
sozinho e, em média, dedica menos de 4 horas por mês para a manutenção do site.
Poucos são os sites que estão aos cuidados de alguém profissional (26,61%).

Respondentes e No. de Horas Semanais
para a Manutenção do Site
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21 – 50 horas
19
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51 – 100 horas

11

Gráfico 8: Respondentes e o No. de Horas Semanais
Dedicadas para a Manutenção do Site

O número de sites que afirmaram precisar mais de 100 horas por mês para a
manutenção de seus conteúdos foi relativamente pequeno, apenas 14 dos respondentes
(12,84%).
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Quando perguntados acerca de qual a maior necessidade do seu site, uma grande
parcela dos participantes indicou desejar mais divulgadores (71,56%). O anseio por mais
colaboradores na manutenção das páginas ficou empatado com a preocupação por
produtores de textos (44,95%), seguido de perto por necessidade de apoio financeiro
(43,12%). As respostas dadas a esta pergunta parecem sugerir que a maior preocupação
dos atuais líderes de sites adventistas é obter um crescimento no número de acessos ao
seu site, ao invés de buscar uma estratégia para obtenção de recursos humanos e
financeiros. Esta busca de resultados, sem levar em consideração os meios necessários
para tal, indica que os atuais administradores de sites adventistas podem se beneficiar
com uma melhor capacitação em gerência de projetos.

Recursos Financeiros
A maioria dos sites participantes não oferece em suas páginas nenhum produto
para venda (65,14%). Alguns sites vendem CDs, DVDs, ou livros.
A próxima pergunta da pesquisa procurou descobrir quanto os sites gastam em
média por ano para a manutenção do site, incluindo despesas com salários, projetos
terceirizados, e outros gastos mais. O seguinte gráfico apresenta os resultados.
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Respondentes e Investimentos Anuais
para Manter o Site
4
21

9

Mais de 20.000 Reais ao ano
5

10.000–20.000 Reais ao ano
6

5.000–10.000 Reais ao ano
6

18

2.000–5.000 Reais ao ano
1.000–2.000 Reais ao ano
600–1.000 Reais ao ano

12

Menos de 600 Reais ao ano
Não Gasto Nada

28

Não sei

Gráfico 9: Respondentes e Investimentos Anuais Para Manter o Site
As respostas dadas à esta pergunta indicam que 58 (53,1%) dos 109
respondentes gasta menos de R$ 1.000 reais por ano com a manutenção do seu site. Isto
quer dizer que mais da metade dos sites sobrevive com menos de R$ 100,00 reais por
mês. Dos respondentes, 17 (15,6%) afirmaram gastar entre R$ 1.000 e 10.000 reais por
ano; 9 (8,2%) gastam entre R$ 10.000 e 20.000; e 4 (3,6%) afirmaram gastar mais de R$
20.000 ao ano. Isto mostra que a maioria dos sites trabalha com recursos escassos.
Perguntados sobre quanto planejam gastar com o site no ano seguinte, a maioria
escolheu manter o atual nível de gastos, até porque grande parte destes sites (45,45%)
têm sido mantidos com recursos pessoais. O número de sites que têm sido mantidos com
recursos da igreja ou de um ministério específico não passa de 16%. Aqueles mantidos
com donativos de simpatizantes não chega a 13%.

106
A tabela abaixo mostra como os administradores tem atualmente coberto as
despesas com seus sites e como gostariam de supri-las no futuro. Pode-se observar que
a maioria indicou que gostaria de gastar menos dinheiro do próprio bolso e receber mais
donativos de simpatizantes. Outras fontes de recursos que estão nos planos para serem
melhor ser aproveitadas no futuro são a venda de materiais diversos (tais como livros,
CDs, vídeos, DVDs e outros) e a venda de espaço publicitário (banners) nos respectivos
sites. Na opinião dos administradores de sites outro tipo de entrada que poderia ampliar o
seu apoio às iniciativas de evangelismo na web são as doações vindas das igrejas ou
ministérios, provenientes dos fundos regulares da igreja ou de ofertas especiais.

Custeio Atual e Futuro dos Sites
Participantes da Pesquisa
Custeio Esperado para o Futuro

Custeio Atual

11

Outro (por favor, explique)
Com ofertas especiais da igreja ou
ministério

16
24

6

Com recursos da igreja ou ministério.

24

Com a venda de espaço publicitário
(banners) no site
Com a venda de livros, CDs, vídeos, DVDs e
outros materiais através do site.

28
30

6

32

12

48

Com recursos pessoais
Com donativos de simpatizantes

54
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Gráfico 10: Custeio das Despesas dos Sites Participantes da Pesquisa
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Atendimento
Estreitamente relacionado à missão do site vêm o atendimento oferecido aos que
visitam suas páginas.
A metade dos sites pesquisados recebe menos de 50 contatos por mês, através
de seu livro de visitas ou por e-mail (50,46%). Apenas 10% dos sites indicaram receber
mais de 500 contatos por mês.
O atendimento a estas pessoas é feito quase que exclusivamente por e-mail
(94,5%). Em 14,68% dos casos é mantido contato telefônico, e 11% das pessoas são
encaminhadas para receberem uma visita pessoal.
A próxima pergunta do questionário procurou descobrir quantos pedidos de oração
os sites recebem por mês. A análise das 110 respostas obtidas revelou que 36
respondentes indicaram não receber nenhum pedido de oração por mês, provavelmente
por não oferecerem este serviço. Os sites que afirmaram receber regularmente pedidos
de oração tiveram os seus dados computados separadamente e os resultados são
exibidos no gráfico abaixo.
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Respondentes e Pedidos de Oração
Recebidos por Mês
4

1 2 1

Menos de 50 Pedidos
50 - 100 Pedidos
14

101 - 500 Pedidos
501 – 1.000 Pedidos
1.001 – 5.000 Pedidos
52

Mais de 5.000 Pedidos

Gráfico 11: Respondentes e Pedidos de Oração Recebidos por Mês
Do total, 66 sites informaram receber menos de 100 pedidos de oração por mês
(60%). Quatro sites disseram receber entre 101 e 500 pedidos por mês (3,65%), e apenas
quatro sites declararam receber mais de 500 pedidos de oração por mês (3,65% do
universo pesquisado). Os dados acima indicam a possibilidade de um enorme
crescimento dos ministérios de oração.
A pesquisa procurou identificar também a quantidade média de pessoas
interessadas no evangelho que entram em contato com os sites adventistas. Os
resultados agregados de 108 respondentes aparecem no gráfico a seguir.
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Respondentes e No. de Contatos de
Interessados no Último Ano
13
Não recebi nenhum

26
6

Menos de 5

1

Menos de 25
26 - 50

7

51 - 100
101 – 500

7
19

7

501 – 1.000
Mais de 1.000
Não sei

22

Gráfico 12: Respondentes e No. de Contatos de Interessados no Último Ano
Aqueles sites que afirmaram ter recebido menos de 25 contatos de pessoas
interessadas no evangelho no último ano, somados aos que não receberam nenhum
contato ou não sabem, totalizaram 80 respostas (74%). Os sub-grupos de respostas 26 a
50, 51 a 100, 101 a 500 e mais de 500 contatos de interessados por ano contabilizaram 7
respostas cada um (6,5%), totalizando 28 sites (26%). Este dado indica que a grande
maioria dos sites participantes da pesquisa necessita de mecanismos mais aperfeiçoados
para detectar e atender pessoas interessadas no evangelho.
O atendimento mais frequente dado aos que queriam ouvir mais do evangelho ou
queriam tornar-se envolvidos com uma comunidade cristã foi encaminhá-los para serem
atendidos por uma igreja ou pastor da região em que moram (52,29%). Outra opção de
atendimento largamente utilizada nestes casos foi fornecer a eles o endereço de duas ou
mais igrejas na região em que moram, para que visitem, caso desejem (41,28%). Para
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quase um terço dos interessados o atendimento dado foi de orientações e
aconselhamento pessoal por algum tempo (29,36%).

Perguntas Adicionais
A pergunta sobre que categorias de sites adventistas seriam bem vindos para
somar aos atuais existentes revelou algumas informações bem interessantes. Algumas
categorias receberam, em média, mais de 20% de indicações, sendo que cada
participante foi convidado a indicar cinco categorias.
Tabela 5: Categorias que Poderiam Ter Mais Sites Adventistas
Gostaria de ver mais sites Adventistas sobre:

Quant.

%

Música

41

37.61%

Adoração

41

37.61%

Entretenimento (fotos, MP3, vídeos)

34

31.19%

Saúde

33

30.28%

Arqueologia

31

28.44%

Evangelismo

30

27.52%

Centros de mídia

28

25.69%

Jovens

28

25.69%

Igreja local

27

24.77%

Estudos bíblicos

26

23.85%

As respostas acima refletem a opinião dos respondentes sobre quais categorias
carecem de maior quantidade de sites adventistas. As categorias mais aclamadas foram
música, adoração, entretenimento, saúde e arqueologia. Pode-se ver grande interesse por
temas que apelam para a mente pós-moderna, tais como apreciação estético-sensorial,
ênfase espiritualista, estilo de vida e informações científicas que comprovem a fé. Para se
ter mais sites de qualidade nestas áreas não se pode depender apenas de esforços de
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iniciativas voluntárias; é preciso haver mais iniciativas organizacionais. Se quisermos ter
sites de qualidade e com capacidade de competir com sites similares oferecidos na
internet, provavelmente será necessária uma coordenação e liderança da DSA.
Perguntados se estariam dispostos a participar de um projeto de evangelismo via
internet coordenado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia como voluntários os
respondentes deram as seguintes respostas:

Disposição de Participar como Voluntário
de um Projeto de Evangelismo via
Internet Coordenado pela Igreja
Adventista do Sétimo Dia
16
1

Sim
Não
Talvez

92

Gráfico 13: Disposição de Participar como Voluntário de um Projeto de
Evangelismo Via Internet Coordenado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia

A grande maioria dos participantes da enquete demonstrou interesse de participar
de um projeto de evangelismo via internet coordenado pela Igreja Adventista do Sétimo
Dia. 92 pessoas (84,4%) responderam que tem disposição de participar de tal projeto e
outras 16 pessoas responderam talvez. Apenas um dos respondentes (0,92%) respondeu
não ter disposição para participar de semelhante atividade. As respostas dadas apontam
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a viabilidade da Igreja lançar projetos colaborativos de evangelismo via internet, pois terão
grande chance de obter elevada participação voluntária de desenvolvedores adventistas.
Entre as habilidades mais ofertadas para contribuir para um possível projeto
colaborativo de evangelismo via internet estão: revisão de conteúdo do site, participar de
reuniões de planejamento, web design e acompanhamento aos interessados que entram
em contato com o site e webmasters. Entre as habilidades mais escassas encontramos
programadores nas linguagens CGI/Perl, Java e Flash.
A pesquisa permitiu ainda a sugestão de outras habilidades não listadas no próprio
questionário. As habilidades sugeridas pelos participantes são mostradas a seguir
exibindo entre parênteses quantos respondentes mencionaram o mesmo assunto.
Programação ASP (5 registros), divulgação (4 registros), produção de textos jornalísticos
(3 registros), criatividade (2 registros), suporte teológico (2 registros). Algumas habilidades
e/ou serviços, mencionados mediante apenas um registro, foram: pesquisa, oração,
oração intercessória, design gráfico, webmarketing, RSS feed, artigos, músicas em forma
de partituras, falar na linguagem da criança, seminários de pais, encontros de casais e
tratamento das fotos que vierem a ser colocadas no site. Foi possível observar uma boa
vontade, por parte dos respondentes, de contribuírem com os seus dons em projetos
evangelísticos eleitos pela igreja organizada.

Comentários Finais
A última pergunta do questionário abriu a oportunidade dos respondentes emitirem
opinião sobre o questionário ou sobre o evangelismo via internet. 41 respondentes
submeteram sugestões ou comentários, o que demonstrou um saudável grau de interesse
na pesquisa e no tema. As respostas recebidas foram classificadas em três áreas e são
apresentadas a seguir: (1) Comentários sobre a pesquisa; (2) Comentários sobre o
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evangelismo via internet; e (3) Comentários sobre a coordenação da internet adventista
por parte da Igreja.
Quadro 1: Comentários dos Respondentes Sobre a Pesquisa
Comentários sobre a pesquisa

Parabéns pela pesquisa. Gostaria de contribuir com esta iniciativa. Que Deus nos abençoe!

Achei interessante e importante esta pesquisa para saber as opiniões de quem realmente tenta cumprir o
"ide" de Jesus pela internet.

Apreciei muito o questionário. Acho que ele deveria possuir mais perguntas sobre o conteúdo específico
de cada site pesquisado.

Muito importante esse trabalho que, para mim, é pioneiro.

Considerando a importância desta pesquisa, apreciaria um retorno fornecendo o resultado para podermos
acompanhar o sucesso da mesma. Deus o abençoe em seu projeto. Um abraço!

Importante esta "leitura" da realidade do evangelismo via internet hoje. Parabéns!

Muito boa esta pesquisa. Espero que vocês alcancem os objetivos e possam, através desta pesquisa,
viabilizar meios de ajudar os pequenos sites, aqueles que estão começando, assim como o meu.

Parabéns! Precisando de colaboradores, tenho disposição de participar.

Prezados irmãos em Cristo! Espero que possam me contatar, pois meu desejo é ajudar a proclamar o
evangelho eterno. Aguardo vossa resposta, pois todos nós devemos proclamar as mensagens dos três
anjos mencionadas no livro de Apocalipse. Que o Senhor vos bendiga abundantemente.

114
Quadro 2: Comentários dos Respondentes Sobre o Evangelismo Via Internet
Comentários sobre o evangelismo via internet
A internet atualmente é a maior fonte de propagação, seja do que for, mas neste caso, evangelizar.
É um meio que precisa ser mais explorado.
Acho que deveriam divulgar alguns sites que não são conhecidos, como blogs que tem a preocupação de
divulgar palavras que servem para o fortalecimento e crescimento cristão.
Em nossos dias o evangelismo pela internet é fundamental. Afinal de contas a internet é uma tendência
de sucesso para o futuro. Vale a pena investir no evangelismo on-line!
Meu maior objetivo é levar o evangelho a todas as pessoas. Pelas perguntas respondidas aqui, percebi
que está na hora da virada, deixando Satanás para trás e mostrando ao mundo Jesus Cristo.
Tudo a serviço do Mestre Jesus.
O evangelismo e ministério pela internet é muito gratificante. Embora nunca saiba quantificar o resultado,
no entanto, tenho recebido e-mails de lugares remotos como do Japão, África, Europa, América do Norte
e evidentemente da América Latina. De todos esses lugares são vários e-mails. Vão desde perguntas
para esclarecimento aos mais diversos problemas, às vezes, tão complicados e comprometedores que
estas pessoas preferem pedir ajuda de alguém de longe a quem conheçam. A maior parte dos problemas
que pedem ajuda são de relacionamento matrimonial e de coisas imorais, muitos da pior espécie. São
pessoas desesperadas pedindo socorro. Pelo que lembro, ao menos duas queriam se matar.
O evangelismo na internet é útil principalmente para a nova geração!
Conto com vocês para fortalecer os ministérios da internet
O evangelismo não pode ficar restrito à igreja denominação. Os membros precisam fazer a sua parte.
Temos tantos membros competentes. Os que têm bagagem na área de família podem expor os nossos
conceitos. Preconceitos seriam quebrados e pessoas seriam atraídas para o adventismo. Até a própria
igreja poderia investir nisso. Uma pessoa que é muito boa profissional pode ser convidada a fazer um site
para atrair pessoas para Cristo.
O evangelismo via internet é uma forma muito boa e rápida de ensinar o evangelho de Deus.
Uma ótima iniciativa. Espero que alcance os resultados esperados e que a comunidade adventista possa
se inteirar em ajudar ao próximo pela internet.
Apenas quero que fique registrado que acredito que a internet é um meio eficaz para a pregação do
evangelho a todo o mundo e participar disso me faz muito feliz.
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Quadro 3: Comentários dos Respondentes Sobre a Coordenação
da Internet Adventista por Parte da Igreja
Comentários sobre a coordenação por parte da Igreja
Acho que existem muitos sites voltados ao evangelismo, graças a Deus, mas acredito que a igreja
deveria ter algum "controle" com isso, um cadastro, uma normatização, algo assim.
Acredito que as igrejas locais e associações poderiam oferecer maior suporte, inclusive com
hospedagem de sites em seus servidores.
Cada vez mais a igreja precisa usar este meio para divulgar a mensagem de Cristo, pois cada vez mais
pessoas de todas as classes têm acesso à internet.
Creio que as mensagens dos três anjos de Apocalipse serão anunciadas, também, pela internet. Se
fosse possível haver uma maior interação entre os grandes sites que apóiam a Igreja Adventista do
Sétimo Dia, uns contribuindo para o crescimento dos outros, certamente defenderíamos muito bem a
verdade e apressaríamos a volta de nosso Senhor.
Creio que seria muito importante haver estudos bíblicos com a possibilidade de interatividade. Os
questionamentos que o interessado tem nem sempre estão contidos no “curso bíblico básico”.
Há tempos venho sonhando em um projeto de DVD de depoimento realizado somente com
webmasters e pessoas comprometidas com o evangelismo on-line. Acho que a Igreja deveria dar mais
atenção a este ministério que vem crescendo muito no Brasil e no mundo.
Precisamos modernizar todo o acervo adventista na web, atendendo melhor aos interessados na
Palavra de Deus que deve ser o ponto-chave da questão. Não podemos perder o foco do evangelismo.
Jesus está voltando e, às vezes, temos estado inertes. Oro a Deus para que este projeto contribua
diretamente com a salvação das pessoas que precisam.
Que através de iniciativas inteligentes como este projeto e questionário, Cristo venha ser o foco
principal e a igreja venha disponibilizar um sistema de busca de todas as áreas. Um centro de
informação, evangelismo e banco de informações dos sites que estão de alguma forma ligados à igreja
em tipos diferentes de evangelismo.
São necessárias iniciativas coordenadas oficialmente pela igreja para que possamos ter um
direcionamento nesse trabalho.
Se uma pessoa está buscando mais conhecimento de Deus, ela pode revelar isso através de suas
navegações na internet. A partir destas informações podemos estabelecer então um relacionamento
com ela de modo que ela sinta que nos preocupamos com ela e desejamos o seu melhor. Desta
amizade é possível apresentar o evangelho. A etapa seguinte precisa ser feita pessoalmente. Alguém
precisa visitá-la e ajudá-la a integrar-se a uma igreja local.

Tenho percebido que as iniciativas leigas têm obtido mais sucesso que as institucionais. Precisamos
discutir uma política de utilização da internet no Brasil. Creio que essa tese já é o primeiro passo para
isso. Acredito que em grandes centros urbanos brasileiros enfrentamos um contexto de secularismo
que pede a utilização inteligente da internet. Algo semelhante já acontece na Europa e EUA. Creio que
o grande desafio é articular essa abordagem virtual com a continuidade presencial. Parabéns pela
iniciativa e sucesso nas pesquisas.
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Pelos comentários do “Quadro 1”, nota-se que a pesquisa foi bem recebida pelos
desenvolvedores adventistas. No “Quadro 2” diversas pessoas expressaram o ponto de
vista de que “a internet é um meio eficaz para a pregação do evangelho e deveria ser
mais utilizada”. No “Quadro 3” percebe-se uma preocupação com a eficácia da utilização
deste meio. A fim de que possa haver um direcionamento no trabalho de evangelização
via internet são esperadas iniciativas coordenadas oficialmente pela igreja, Uma pessoa
afirmou: “Tenho percebido que as iniciativas leigas têm obtido mais sucesso que as
institucionais. Precisamos discutir uma política de utilização da internet no Brasil”. Este
último comentário deixa transparecer que os membros esperam uma liderança mais forte
em relação ao evangelismo via internet por parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Algumas propostas relacionadas a esta temática são apresentadas no capítulo V.8

Resumo e Conclusões
Respostas válidas de 109 participantes nos deram uma privilegiada visão acerca
da realidade dos sites adventistas brasileiros. Foi observado que a maioria deles é fruto
de iniciativas individuais e não de sites denominacionais ou de igrejas locais.
Mais de 80% dos que participaram da pesquisa afirmaram que seus sites foram
estabelecidos com o objetivo de evangelizar. Segundo eles, as principais contribuições
desses sites para o evangelismo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, têm sido dar maior
visibilidade à Igreja ou ministério e permitir a criação de uma rede de relacionamentos.
Também foi destacado que estes sites ofereceram aos internautas a possibilidade de
receberem orientação bíblica, aconselhamento, orações e cursos bíblicos. Contudo, para
o bom desempenho das atividades descritas acima, essenciais à missão, faz-se
8

O capítulo V pode ser visto a partir da p. 203.
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necessário que os sites adventistas se tornem cada vez mais profissionais, sob pena de
não alcançarem os objetivos propostos.
Como era de se esperar, os itens acima foram considerados os mais importantes
para avaliar os esforços evangelísticos de um site, na opinião dos respondentes, contudo
a capacitação de pessoas para orar, aconselhar ou fazer evangelismo on-line ficou em
11º lugar entre as prioridades percebidas. Observamos aqui um aspecto que precisa ser
mais valorizado, por parte dos dirigentes de sites, tendo em vista que o interesse
despertado

via

internet

somente

será

capitalizado

mediante

a

existência

de

evangelizadores competentes.9
Um dos principais propósitos dos sites adventistas, de acordo com a pesquisa, é
criar uma rede de relacionamento envolvendo membros e não membros. Tendo em vista
a alta afinidade do povo brasileiro com as redes sociais este objetivo torna-se bastante
relevante. Alguns serviços como o de orações10 e respostas bíblicas, propícios ao
desenvolvimento de relacionamentos, deveriam ser mais bem explorados. Novas
ferramentas e serviços poderiam ser desenvolvidos tendo em vista aproveitar essa
característica social do internauta brasileiro.
A contar pelos resultados da pesquisa, a grande maioria dos sites adventistas
brasileiros recebe menos de 1.000 visitas ao dia e é cuidado por apenas uma pessoa
voluntária, que dedica menos de quatro horas mensais na manutenção do mesmo. Mais
da metade dos sites gastava, em 2007, menos de mil reais por ano, geralmente com
recursos pessoais dos idealizadores. Essas informações apontam para a existência de
sites com poucos recursos humanos e financeiros. Para que se tornem mais competitivos
9

A capacitação de evangelizadores da Escola Bíblica via internet é uma das propostas
apresentadas no capítulo V, à partir da p. 210.
10

Sugestões para o aprimoramento do serviço de orações da Escola Bíblica via internet
podem ser vistas a partir da p. 223.
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e obtenham mais acessos, estes sites necessitarão de ajuda em termos de parcerias e
capacitação de seus dirigentes. A realização de seminários, workshops, treinamentos
presenciais e à distância, serão muito importantes, caso se queira dar maior visibilidade
aos sites existentes.
Tendo em vista que um expressivo número de sites subsiste com poucos recursos
e indicaram que gostariam de receber maiores donativos cabe aqui uma pergunta. Será
que alguma igreja adventista brasileira já preparou um projeto de evangelismo tão
abrangente que pudesse vir a se tornar alvo de ofertas especiais, seja a nível local,
regional ou nacional? Não tenho conhecimento de nenhum esforço assim organizado.
Fica aí uma possibilidade e sugestão.
Um dado surpreendente revelado pelo questionário é que 74% dos sites recebem
menos

de

25

contatos

de

pessoas

interessadas

no

evangelho

por

ano.

Apenas 6,43% dos sites afirmaram receber mais de 500 contatos de interessados por
ano. Tendo em vista que a grande maioria dos sites foi estabelecida com propósitos
evangelizadores, tal realidade mostra que o potencial missionário dos sites tem sido
subaproveitado. Provavelmente os diretores destes sites careçam de orientações quanto
a como melhor atrair os interessados, identificá-los e atendê-los.
As respostas dadas na pesquisa indicam um pequeno aumento no número de
acessos aos sites adventistas em relação ao ano anterior, contudo, como o crescimento
da internet brasileira tem sido expressivo,11 isso significa uma defasagem em relação aos
demais sites. O desafio que se apresenta aos sites adventistas é crescer tanto quanto ou
mais que os sites brasileiros em geral.
11

A internet brasileira é uma das que mais cresce no mundo. Entre 2000 e 2006 saltou de
5 milhões de usuários para 32 milhões, ou seja, um crescimento de cerca de 640%, segundo
Costa; p. 145.
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Os comentários finais do questionário revelaram o interesse, por parte dos
respondentes, de haver um banco de dados com informações a respeito dos sites
adventistas brasileiros o que possibilitaria um melhor controle dos mesmos. Segundo
eles, a DSA deveria estabelecer a coordenação e a liderança dos sites adventistas
existentes, com inúmeros benefícios em termos de evangelização. Algumas atividades
bem vindas seriam a padronização de procedimentos, a coordenação de esforços e a
criação de um cadastro de sites adventistas.12
O questionário demonstrou ainda que diversos profissionais e pessoas voluntárias
que trabalham com sites estão dispostos a contribuir com projetos de evangelismo via
internet coordenados pela DSA. Cabe, portanto, à liderança da Igreja Adventista do
Sétimo Dia desenvolver estratégias para aproveitar a boa vontade desses profissionais.
O

próximo

capítulo

lança

um

olhar

mais

profundo

sobre

o

projeto

www.bibliaonline.net, uma experiência de ensino bíblico via internet que tem produzido
bons resultados.
12

A sugestão de ser estabelecida uma forte liderança da internet por parte da DSA é
retomada e ampliada no capítulo V, p. 198.

CAPÍTULO IV

ESCOLA BÍBLICA VIA INTERNET
Com a popularização do uso da internet no Brasil e no mundo surgiu a
necessidade de haver um site adventista representativo na área de conhecimentos
bíblicos a fim de atender a esta população global. Entre as diversas iniciativas voluntárias
com este propósito, o site www.bibliaonline.net destacou-se a ponto de ser adotado pela
rede Novo Tempo como o site oficial de estudos bíblicos para a América do Sul. Este
capítulo revê brevemente a trajetória do site ao longo dos anos, analisa os principais
serviços e apresenta alguns resultados evangelísticos obtidos.

Desenvolvimento Histórico
O site www.bibliaonline.net experimentou três fases em sua trajetória: a inicial, a
de voluntariado e a institucional. Cada uma destas etapas é abordada com especial
ênfase à contribuição dada para o evangelismo adventista via internet em língua
portuguesa.

Fase Inicial (1999-2000)
Em novembro de 1999 Marcelo Castello e sua esposa, Claudia Garcia Castello,
decidiram criar um site para divulgação de conhecimento bíblico. O pensamento do casal
foi utilizar os seus dons para a proclamação do evangelho. Castello, um contador por
formação, que há vários anos tinha como hobby desenvolver sistemas para informática,
decidiu utilizar esta habilidade para pregar o evangelho por meio de um site. Claudia,
funcionária do Tribunal de Justiça de São Bernardo do Campo, SP, dispôs-se a ajudá-lo
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respondendo perguntas dos internautas e providenciando matérias para serem colocadas
no site. O domínio www.bibliaonline.net foi registrado e logo os dois começaram a utilizálo.
Inicialmente foram disponibilizados alguns serviços básicos como: busca bíblica
por versículos ou palavras, curiosidades bíblicas, livro de visitas, notícias do mundo
religioso, versículo do dia, ano bíblico, corrente de oração e lista de e-mail, para aqueles
que desejassem receber notícias sobre o site e mensagens bíblicas. Os conteúdos
agradaram aquela fatia de usuários em busca de informações religiosas.
Passou a funcionar também um serviço de notícias do mundo religioso em que os
usuários enviavam notícias. Após análise, as notícias aprovadas eram publicadas numa
seção do site denominada AMN – Agência Mundial de Notícias.1
A seção que mais agradou o público foi a área de perguntas e respostas bíblicas.
Entretanto, após um ano de atividades, as perguntas chegavam em maior quantidade do
que o casal conseguia responder. A fim de tentar solucionar este problema Marcelo
escreveu e-mails para vários pastores adventistas solicitando ajuda para responder as
perguntas bíblicas, mas não obteve retorno. Numa destas tentativas Marcelo entrou em
contato com Jobson Santos,2 diretor da Escola Bíblica de “A Voz da Profecia”, o qual
disse que poderia responder algumas perguntas por mês numa troca de serviços –
Jobson responderia a algumas cartas e Marcelo daria a sua contribuição desenvolvendo
sistemas computacionais para o evangelismo na web. Deste modo começou uma parceria
que viria a dar muitos frutos como se vê a seguir.
1

Ao final da seção vinha a seguinte frase: “Ajude-nos a fazer desta agência algo dinâmico,
enviando sua matéria para nós, através do endereço: agencia@bibliaonline.net”.
2

Marcelo M. Castello, e-mail enviado em 06/12/2001.
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Fase de Voluntariado (2001-2005)
Após ter iniciado o site www.bibliaonline.net, Marcelo expressou a Jobson o desejo
de construir estudos bíblicos com novos recursos, além da simples apresentação do texto
escrito, utilizando a linguagem de programação Perl.3 Vendo o desejo de Marcelo de
colocar estudos bíblicos na internet com maior acompanhamento e interatividade, o que
era também seu interesse, Jobson buscou uma data e local para conversarem melhor a
respeito. Dentro de poucas semanas ocorreu o primeiro encontro entre os dois, na casa
de Marcelo, em São Bernardo do Campo, SP, no começo de 2001. Nesta reunião foram
esboçados os conceitos que serviriam de base para a nova etapa do site.
Jobson propôs a criação de quatro tipos de colaboradores para apoiar o
evangelismo via internet: instrutores bíblicos, intercessores, conselheiros e visitadores.
Estes colaboradores seriam cadastrados de forma voluntária através do site. Os cursos
bíblicos teriam correção automática, mediante gabarito fornecido ao banco de dados do
sistema computacional, e caso o aluno tivesse alguma dúvida adicional, poderia escrever
para o instrutor bíblico. Se o aluno solicitasse uma visita, seria atendido por um visitador
cadastrado pelo site. Em adição aos instrutores e visitadores, foi proposto também haver
intercessores, dedicados a orarem pelos pedidos postados no site e também
conselheiros, os quais responderiam as perguntas feitas por internautas de modo geral.
Marcelo procurou então implementar as idéias propostas em termos de
programação. Poucos meses depois, após os devidos testes, em 5 de abril de 2001, dois
cursos bíblicos foram lançados, utilizando o sistema de correção automática das lições e
com a possibilidade de haver uma rede de colaboradores voluntários para apoiar aos
3

http://en.wikipedia.org/wiki/Perl, 09/06/2009. “Perl é uma linguagem dinâmica de
programação de alta performance, interpretada e voltada para propósitos gerais. Recebe o apelido
"a motosserra suíça das linguagens de programação" devido a sua flexibilidade e adaptabilidade.”
A linguagem Perl é bastante utilizada nos EUA, mas pouco difundida no Brasil.
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alunos. Os cursos bíblicos que passaram a ser oferecidos foram “A Esperança é Jesus”4 e
“Encontro com a Vida”. O lançamento ocorreu numa parceria entre os ministérios
“Bibliaonline”, “Advir” e “A Voz da Profecia”.5
Os cursos “A Esperança é Jesus” e “Encontro com a Vida” foram os primeiros
cursos bíblicos lançados no Brasil com correção automática via internet. Nesta nova
proposta os alunos se cadastravam, começavam o curso bíblico e, após cada lição, eram
convidados a preencher um pequeno teste a respeito do que estudaram. As lições-testes
eram corrigidas automaticamente por um programa de computador via internet e, a seguir,
enviadas por e-mail ao aluno. Era possível ainda fazer o curso diretamente na plataforma
web na internet, ou então fazer o curso por e-mail. Para esclarecimento de dúvidas
adicionais, cada aluno contava com um instrutor bíblico via internet que o acompanhava
ao longo do curso.
O interesse superou as expectativas. Após dois meses, em 17 junho de 2001, o
site alcançou 440 alunos, dos quais 22 pediram para serem visitados. Em quatro meses,
mais de 800 alunos haviam iniciado cursos bíblicos e para atender a estes alunos mais de
70 pessoas se inscreveram como instrutores bíblicos via internet. Em 24 de novembro de
2001 o site chegou a 1.500 alunos, dos quais 304 já haviam concluído os cursos e 91
aceitaram o convite para serem visitados. Nesta ocasião o site estava recebendo 330
alunos novos por mês para serem atendidos por 133 colaboradores voluntários.
Uma pesquisa entre os alunos feita em março de 2002 revelou que os cursos
bíblicos do site www.bibliaonline.net obtiveram excelente aceitação. 94% dos alunos
consideraram o curso de bom conteúdo ou altamente esclarecedor. Mais de 20% ainda
4

“A Esperança é Jesus” foi o curso bíblico oficial do “evangelismo integrado” da DSA no
ano de 2001.
5

O www.bibliaonline.net colaborou com a programação e a administração do sistema de
cursos bíblicos, o advir contribuiu para dar visibilidade ao site e “A Voz da Profecia” trouxe
credibilidade ao projeto por ser um ministério evangelístico bem conhecido.
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não tinham certeza da conversão. Dos que concluiram o curso, 24% forneceram o
endereço e solicitaram visita.
Ao final do primeiro ano após a reestruturação do site www.bibliaonline.net, em
abril de 2002, os seguintes dados foram contabilizados:
Tabela 6: Alunos e Colaboradores do Site www.bibliaonline.net
em 8 de Abril de 2002

Alunos e colaboradores do site www.bibliaonline.net

Totais

Alunos dos cursos bíblicos

2.659

Alunos que concluíram

500

Alunos que solicitaram visita

182

Instrutores

109

Visitadores

64

Uma análise dos dados estatísticos do período mostra que cada instrutor atendeu
a aproximadamente 25 alunos ao longo do ano, dando uma média de 2-3 alunos novos
por mês. A quantia de alunos que cada instrutor atendeu foi razoável, sem chegar a
sobrecarregá-los; no entanto, se o número de alunos crescesse muito, o número de
instrutores bíblicos necessitaria aumentar também.
O número de alunos de cursos bíblicos que solicitou visita apresentou taxas
percentuais elevadas. 182 alunos pediram visita, o que correspondeu a 36,4% dos alunos
concluintes e 6,84% dos alunos que haviam iniciado os cursos.
A demanda por visitas constituiu-se em enorme oportunidade e desafio. Dos 64
visitadores cadastrados, poucos pertenciam à mesma região geográfica dos que haviam
solicitado visita, o que significava que poucas pessoas seriam visitadas se dependesse
apenas dos visitadores cadastrados. A solução encontrada foi buscar ajuda externa.
Pastores adventistas, líderes de igrejas locais e representantes de associações foram
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contatados, a fim de auxiliarem na visitação a estes interessados. Apesar dos contatos
feitos, poucas confirmações foram obtidas de alunos efetivamente visitados neste primeiro
ano após a reestruturação do site. Como resultado da análise deste período, percebeu-se
que prover atendimento presencial aos alunos exigiria esforços colaborativos de todos os
níveis da igreja organizada, e não somente dos colaboradores do site evangelizador.
Desde o começo, o site www.bibliaonline.net se propôs a responder perguntas
bíblicas, mas observou-se que muitas vezes os esclarecimentos solicitados pelos
internautas não eram restritos a dúvidas bíblicas. Muitas vezes os questionamentos eram
ligados a assuntos de família, educação de filhos, sexualidade, saúde, orientação
vocacional, e outros interesses da vida diária. Sendo assim, a partir de 2 de setembro de
2001, o site www.bibliaonline.net passou a oferecer um serviço de aconselhamento
cristão.
O serviço de aconselhamento oferecido pelo site www.bibliaonline.net não teve a
pretensão de ser um substituto ao aconselhamento presencial, efetuado por terapeutas
especializados, seu escopo foi prover atenção, cuidado e orientações sucintas aos que
passavam por algum problema ou preocupação.6
Com o objetivo de aumentar o número de alunos, no final de 2001 e começo de
2002 foi lançado o projeto “Bíblia na rede”.7 A iniciativa contou com o apoio de diversos
sites adventistas, como www.bibliaonline.net, www.advir.com.br e www.cvvnet.org, entre
outros. O banner do projeto, o qual pode ser visto abaixo, foi exibido durante vários meses
nos sites participantes e contribuiu para que um bom número de pessoas tomasse
conhecimento da campanha e se cadastrasse como divulgador voluntário.
6

Maiores detalhes a respeito desta funcionalidade do site serão fornecidos ao analisarmos
o serviço de aconselhamento e respostas bíblicas, a partir da p.163.
7

Deram grande apoio a esta iniciativa Isac Hespanhol, de Londrina, Carlos Magalhães, do
Rio de Janeiro e Jobson Santos, de Nova Friburgo, RJ. Marcelo M. Castello, programador,
desenvolveu e deu manutenção no site www.biblianarede.com.br.
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Figura 10 - Banner do Projeto Biblianarede
As pessoas que clicavam sobre o banner eram direcionadas para o site
www.biblianarede.com.br,8 o qual foi desenvolvido para recrutar voluntários e hospedar
materiais a serem utilizados na campanha. Neste site os internautas evangelistas
voluntários podiam se cadastrar e tinham acesso a mais de 20 diferentes convites que
poderiam ser enviados para o e-mail de seus amigos. O objetivo de ser efetuado o
cadastro era permitir um melhor acompanhamento destes voluntários. Mais de mil
pessoas de 33 diferentes denominações cadastraram-se.
O projeto “Bíblia na rede” tinha como objetivo convidar 15.000 pessoas para
estudarem os cursos bíblicos oferecidos pelo site www.bibliaonline.net. A meta era obter
esta quantidade de novos alunos em apenas uma semana – de 16 a 23 de março de
2002. Ao longo da semana foram contabilizados mais de 8.000 convites diretos. Embora a
meta inicial não tenha sido alcançada, o número de convites enviados foi razoável e os
participantes concordaram em estender o projeto por mais alguns meses. Até o final de
2002, mais de 18.000 convites foram enviados, o que fez com que a meta fosse superada
a médio prazo.9 O projeto permitiu uma boa divulgação do site www.bibliaonline.net, o
qual viu crescer não somente o número de alunos de cursos bíblicos, como também o
número de colaboradores.
8

O site foi registrado em 2001, mas não há como precisar a data, pois o domínio deixou de
ser utilizado, não foi renovado e expirou. Após o término da campanha, em 2002, 2003 e 2004 as
pessoas que buscavam o domínio www.biblianarede.com.br eram direcionadas para o site
www.bibliaonline.net. Após este período o registro do site não foi mais renovado e deixou de
existir.
9

Uma captura da página principal do site em 28/10/2002 realizada pelo site
webarchive.org,
http://web.archive.org/web/20021028091507/www.bibliaonline.org/biblianarede/,
atesta que 18.322 convites haviam sido enviados até aquela data.
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Poucos dias depois da semana principal do projeto, um lamentável episódio
ocorreu quando a base de dados do site www.bibliaonline.net foi atacada por um hacker,
em abril de 2002. Os registros de todos os alunos foram apagados e não puderam ser
recuperados. Apenas o registro de colaboradores foi preservado. Com a invasão, o site
ficou fora do ar por alguns dias. Após muito esforço da parte do programador, o site voltou
ao ar em 22 de Abril de 2002. A perda dos registros dos alunos afetou aqueles que já
haviam feito várias lições, pois tiveram que fazê-las novamente, a fim de concluírem seus
cursos. Apesar deste transtorno, muitos alunos retomaram suas lições, novos alunos
chegaram e, com o tempo, o site voltou à normalidade.
Com este ataque ao www.bibliaonline.net ficou evidente a importância de se
reforçar a segurança do site. A partir desta data backups passaram a ser feitos
regularmente e novos procedimentos foram adotados os quais garantiram maior
segurança da base de dados.10 Após esta ocorrência, as informações dos alunos não
mais se perderam ou foram danificadas por ação de outro invasor.
Em 3 de julho de 2002 o site www.bibliaonline.net recebeu um e-mail solicitando
cursos bíblicos em espanhol. O e-mail tinha o seguinte conteúdo:
From: “CPUP” <cpup@union.org.pe>
To: <contato@bibliaonline.net>
Subject: curso
Hola amigos de bibliaonline. Acabo de inscribirme para un curso on-line, pero he notado que
el lenguaje usado es el portugues.
Mi pregunta es si seria posible tener estos cursos en el idioma español o, de lo contrario,
cuando estara disponible. Muchas gracias por todo.11

O recebimento deste e-mail foi um incentivo à criação da versão em espanhol do
site www.bibliaonline.net, contudo para alcançar tal objetivo diversas dificuldades teriam
10

Até esta época os dados eram guardados em formato TXT. Quando o site retornou ao
ar, dias depois, o programador passou a utilizar o banco de dados MySQL, bem mais seguro.
11

União Peruana (autor desconhecido), e-mail enviado para o site www.bibliaonline.net,
em 03/07/2002.
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que ser vencidas. O primeiro desafio seria ajustar a programação computacional para que
se tornasse multilíngua, o que levou alguns meses. Outra enorme dificuldade seria
traduzir os conteúdos do site para o espanhol e encontrar uma pessoa para gerenciar os
colaboradores hispanos. A solução surgiu a partir de um colaborador hispano que se
dispôs a fazer mais do que se esperava dele. Luis Zamorano, engenheiro civil e sanitário,
residente em Buenos Aires, registrou-se como colaborador www.bibliaonline.net em
31/07/2003. Zamorano, ancião de igreja e dedicado missionário, manifestou o interesse
de contribuir para a existência de recursos semelhantes em sua língua pátria. Foi-lhe
então solicitado traduzir os conteúdos do site para o espanhol, ao que ele prontamente
aceitou.
Num curto espaço de tempo Zamorano verteu extensas quantidades de material
para o espanhol e enviou ao programador o que possibilitou lançar oficialmente o site em
espanhol www.bibliaonline.org no final do primeiro semestre de 2004. Zamorano foi
escolhido para ser o administrador do site e coordenador dos colaboradores hispânicos,
atividade que tem desempenhado até o presente.
O site em espanhol www.bibliaonline.org mantém uma relação muito estreita com
o site em português www.bibliaonline.net. Ambos partilham da mesma programação e
base de dados. Boa quantidade dos conteúdos existentes em português foi traduzida e é
oferecida em espanhol. O acesso ao site em espanhol pode ser feito através do site em
português, e vice e versa, bastando para isso clicar sobre as bandeiras identificadoras do
idioma na parte superior dos sites.
O grande desafio do site www.bibliaonline.org tem sido a sua divulgação. A
existência de diversos países de fala hispana na América do Sul impõe dificuldades
políticas, financeiras, culturais e administrativas. Para que o site torne-se amplamente
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conhecido e bastante acessado serão necessárias atividades de marketing e
endomarketing.12
Em 2002 os cursos bíblicos do site www.bibliaonline.net foram utilizados pela
primeira vez como parte do conteúdo programático escolar. No Colégio Adventista de
Florianópolis os alunos passaram a ter aulas de Bíblia, duas vezes por semana, no
laboratório de Informática a fim de estudar as lições do curso bíblico “A Bíblia Ensina” via
internet. Segundo Charles Rampanelli, professor de religião na escola, com esta nova
proposta os alunos demonstraram maior interesse no estudo da Palavra de Deus.13
O resultado da utilização dos cursos bíblicos www.bibliaonline.net junto aos alunos
em Florianópolis foi muito positivo. Após 4 meses, 320 alunos concluíram o curso bíblico
“A Bíblia Ensina” e 27 alunos foram batizados. A fim de celebrar este momento foi
organizada uma festa de formatura.14
O Colégio Adventista de Florianópolis foi o primeiro colégio Adventista no Brasil a
oferecer aos alunos aulas de Bíblia via internet. Para que todo o projeto tivesse êxito foi
fundamental o apoio de Dijalma Messias Mota, diretor, e de Claudia Navrotski Chagas,
responsável pelo laboratório de Informática, a qual contribuiu com sugestões para o
aprimoramento dos cursos via internet.
12

“Endomarketing é um conjunto de ações de marketing institucional dirigida para o público
interno (colaboradores, fornecedores, acionistas, vendedores, clientes).”
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Endomarketing, acessado em 16/03/2009.
13
14

Claudia Navrotski Chagas, e-mail enviado em 04/11/2002.

No dia 4 de outubro de 2002 centenas de pais de alunos compareceram à Igreja
Adventista Central de Florianópolis para a formatura de seus filhos no Curso Bíblico via internet. A
programação contou com o coral dos alunos e músicas especiais. O batismo foi efetuado pelo
pastor Cabildes Palma Tives, da igreja central. A reflexão bíblica ficou a cargo do pastor Jobson
Santos, da Novo Tempo, responsável pelos cursos adventistas via internet. Um dos pontos altos
do programa foi uma encenação apresentada pelos alunos sobre o que Jesus pode fazer pelos
jovens. O programa contou ainda com uma apresentação multimídia de fotos dos alunos tendo
aulas no laboratório de Informática. A formatura exemplificou o empenho de toda a escola em prol
da evangelização dos alunos.
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Nos anos seguintes, após 2002, a equipe que desenvolveu este projeto de ensino
bíblico via internet na Escola Adventista Central de Florianópolis foi transferida para
outras regiões do país e o projeto perdeu a sua força. Para que os cursos bíblicos do site
www.bibliaonline.net sejam ministrados com sucesso aos alunos de escolas adventistas,
é vital haver uma sincronia de esforços entre a diretoria, a capelania e a área técnica.
Desta e de outras maneiras o site www.bibliaonline.net foi obtendo simpatizantes e
ampliando a sua rede de colaboradores e clientes. A tabela seguinte ilustra o crescimento
do site em várias áreas de 2001 a 2005.
Tabela 7: Atendimento do Site www.bibliaonline.net de 2001 a 2005
Atendimento do siite
www.bibliaonline.net

2001

2002

2003

2004

2005

Novos alunos de cursos bíblicos

2.659

3.302

6.670

8.573

12.478

Aconselhamentos

264

3.306

6.611

7.794

10.441

Pedidos de Oração

8.124

10.155

20.309

25.387

37.572

Solicitações de Visita

91

80

381

400

387

Os anos formativos do site www.bibliaonline.net, em sua fase voluntária, de 2001 a
2005, foi um período de extraordinário crescimento. O número de alunos de cursos
bíblicos cresceu 369%, os pedidos de oração aumentaram 362%, e o número de alunos
que solicitaram visita foi 325% maior. O serviço que mais cresceu foi o de
aconselhamentos, que passou de 264 para 10.441 solicitações, um crescimento de
3.855% no período de quatro anos. O número de visitantes diários ao site também
cresceu sensivelmente como se vê no gráfico a seguir:

131

Visitas Diárias ao Site
www.bibliaonline.net
6.545

7.000

5.810

6.000
5.000
4.000

2.698

3.000
2.000

1.549
788

1.000
0
2001

2002

2003

2004

2005

Gráfico 14: Visitas Diárias ao Site www.bibliaonline.net de 2001 a 2005
O crescimento surpreendente, ao mesmo tempo em que foi uma alegria,
representou também um desafio para a direção do site e seus colaboradores.
O site www.bibliaonline.net exibia o convite para voluntários se cadastrarem em
cinco categorias de colaboradores: intercessores, conselheiros, pastores, instrutores
bíblicos e visitadores.15 A partir abril de 2004, entretanto, o site passou a convidar
colaboradores apenas para as modalidades de intercessor e conselheiro. Aqueles que
demonstrassem um bom desempenho e pertencessem à Igreja Adventista do Sétimo Dia
seriam posteriormente convidados para as funções de instrutor bíblico e visitador. Desta
forma evitava-se o constrangimento de oferecer a oportunidade de uma pessoa atuar em
determinada atividade e depois escrever-lhe informando que seu cadastro não havia sido
aceito.
15

As categorias eram: intercessor, conselheiro, pastor, instrutor bíblico e visitador. O
conselheiro que porventura atuasse como pastor em alguma congregação, recebia a designação
de pastor no site. O objetivo era destacar as respostas dadas por pastores. Contudo o número de
pastores respondendo a perguntas bíblicas nunca chegou a ser significativo. As funções de
instrutor bíblico e visitador eram reservadas apenas para voluntários Adventistas do Sétimo Dia.
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O número de colaboradores cresceu de forma significativa entre 2001 e 2005,
conforme o gráfico abaixo evidencia.
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Gráfico 15: Número de Colaboradores
do Site www.bibliaonline.net de 2001 a 2008

O crescimento do número de colaboradores foi recebido com alegria pelos
diretores voluntários do site www.bibliaonline.net, contudo as condições para atendê-los
de forma satisfatória estavam declinando devido às dificuldades de gerenciar um número
tão grande de pessoas sem um staff assalariado.
Em 2003, a Igreja Adventista do Sétimo Dia mundial lançou o projeto “Semeando
um Bilhão”, o qual propunha a distribuição de um bilhão de peças de literatura na maioria
das línguas do mundo. Segundo os seus organizadores, aquele era um projeto de amplo
alcance e iria requerer a cooperação e participação de todos os níveis da igreja mundial.
Os dirigentes do site www.bibliaonline.net se sentiram motivados a contribuir com o
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projeto através da divulgação de seu endereço eletrônico em cada folheto distribuído em
língua portuguesa. Eles falaram a respeito com os responsáveis pelo departamento de
Ministérios Pessoais da DSA, mas a inclusão do endereço do site www.bibliaonline.net
nos folhetos não ocorreu. Foi divulgado apenas o endereço postal da Escola Bíblica da
Novo Tempo.16
O projeto “Semeando um Bilhão” contribuiu para uma compreensão maior da
tarefa evangelística da igreja e lançou luz sobre o modo como o site www.bibliaonline.net
poderia exercer melhor o seu papel. Segundo Michael Ryan, um coordenador chave da
campanha, o maior desafio não seria levantar o dinheiro necessário, e nem efetuar a
distribuição das peças de literatura. Segundo ele,
O maior desafio para a igreja será preparar os corações das pessoas a fim de terem a
vontade de acompanhar os interessados, será a organização e a viabilização de escolas
bíblicas muito eficazes. Isso exigirá um completo redirecionamento e replanejamento de
nossos recursos. 17

Estas palavras, proferidas em nome da Igreja mundial, reafirmaram as prioridades
estabelecidas para o site www.bibliaonline.net por seus fundadores: “ser uma Escola
Bíblica via internet eficaz, preparar colaboradores para acompanhar os interessados e, se
possível, visitá-los em seus lares”.18 Entretanto, a fim destes objetivos serem alcançados,
algumas mudanças precisavam ocorrer no modo como a Escola Bíblica via internet
estava sendo gerenciada.
O modelo administrativo utilizado pelo site www.bibliaonline.net até então era de
uma liderança formada por pessoas voluntárias, as quais dispunham de algumas horas
16

No Brasil o folheto preparado para a campanha “Semeando um Bilhão” recebeu o nome
de “Não Tenha Medo” e três datas foram agendadas para a sua distribuição em todo território
nacional: 13 de setembro de 2003, 14 de fevereiro e 11 de setembro de 2004.
17

O referido artigo consta do Apêndice D-1 e também está disponível na internet,
http://news.adventist.org/pt/2002/10/semeao-1-bilhao-ousao-plao-para-alcacar-o-muo.html,
acessado em 14/04/2009.
18

Jobson Santos, e-mail enviado a Marcelo Castello em 21/10/2002.

134
por semana para desempenharem suas funções. Contudo, o site havia crescido de tal
maneira que apenas trabalhadores voluntários não conseguiam atender satisfatoriamente
aos colaboradores e internautas. Fazia-se necessária a contratação de pessoas
assalariadas, pois somente trabalhadores de tempo integral conseguiriam obter um
quadro geral das necessidades do site e viabilizar soluções eficazes.
Diante desta realidade, Marcelo Castello e Jobson Santos pensaram em duas
alternativas. Uma delas seria transformar o site num empreendimento de sustento próprio,
onde recursos financeiros seriam obtidos e trabalhadores contratados a fim de prosseguir
com a obra de evangelização. A outra seria entregar o site aos cuidados da Igreja
Adventista do Sétimo Dia a fim de que esta obtivesse os recursos humanos e financeiros
necessários a fim de coordenar o trabalho.
Para o site alcançar seus objetivos da melhor maneira possível, verificou-se que o
ideal seria ele vir a ser cuidado pela igreja organizada. Foi assim que, no começo de
2006, após diálogos com a administração do Sisac, o site www.bibliaonline.net passou
oficialmente aos cuidados da Igreja Adventista do Sétimo Dia.19
O site www.bibliaonline.net havia sido estruturado para apoiar a Igreja Adventista
do Sétimo Dia em sua missão de pregar o evangelho. Agora a própria administração da
Igreja tinha a oportunidade de fazer o melhor uso desta ferramenta e ampliar o seu
potencial. Os anos seguintes revelam como a Igreja tem utilizado esta poderosa
ferramenta de evangelismo.

19

Os domínios www.bibliaonline.net e www.bibliaonline.org, os scripts de programação em
linguagem Perl e a base de dados foram transferidos gratuitamente para o Sisac, órgão de
comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, numa iniciativa de Jobson e Marcelo.
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Fase Institucional (2006- )
O site www.bibliaonline.net expandiu-se de tal forma entre 2001 e 2005 que
apenas a coordenação de pessoas voluntárias não mais atendia às necessidades
existentes. Para não prejudicar o crescimento do site e sua eficácia a longo prazo,
Marcelo e Jobson propuseram entregar o site aos cuidados do Sisac, sem qualquer custo,
para que a igreja assumisse a liderança deste importante ministério. Após conversas com
a administração do Sisac o site foi transferido para o departamento da Escola Bíblica no
começo de 2006.
A Escola Bíblica do Sisac, conhecida anteriormente como Escola Radiopostal de
“A Voz da Profecia”, surgiu juntamente com o lançamento do programa radiofônico em
1943.20 Esta escola se constituiu numa das primeiras iniciativas de ensino à distância no
Brasil.21 Ao longo dos anos atendeu a milhares de alunos de cursos bíblicos por
correspondência e agora, ampliou a sua esfera de atuação mediante a utilização da
internet.
Em 2006, a Escola Bíblica possuía 15 colaboradores.22 Miriam Souza, a gerente,
era responsável não somente pela Escola Bíblica propriamente dita, como também pelo
setor de doações.23 Todos os funcionários da Escola Bíblica do Sisac se revezavam no
atendimento telefônico às pessoas que procuravam o Sisac em busca de materiais
oferecidos pelos programas adventistas de rádio e TV. Isto exija deles estarem
20

Bertotti, 15, 25. A Escola Bíblica, na época de seu surgimento, foi chamada de “Escola
Radiopostal”, um sistema para entrar em contato com o ouvinte por correspondência, que havia
sido sucesso nos Estados Unidos. As 26 lições do curso bíblico eram enviadas uma a uma para o
ouvinte que as devolvia para correção.
21

Edson Pinto, entrevista por telefone em 17/06/2001.

22

Miriam Souza, e-mail enviado em 16/03/2009.

23

A partir do último trimestre de 2008, o setor de doações passou a ser um departamento
independente, com uma coordenação própria.
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disponíveis nos finais de semana e feriados, num sistema de rodízio, a fim de prover
atendimento aos interessados.
O quadro a seguir apresenta um breve relatório estatístico das atividades
desenvolvidas pela Escola Bíblica nos últimos anos.
Tabela 8: Atendimento da Escola Bíblica Via Serviço Postal de 2005 a 2008
Escola Bíblica da
Novo Tempo

2005

2006

2007

2008

Cursos Enviados
por correio

23.703

31.205

38.036

25.509

Diplomas Enviados

1.264

1.946

2.996

1.781

Além do atendimento tradicional via correios, o número de pessoas atendidas pela
Escola Bíblica via correio eletrônico havia crescido significativamente nos últimos anos.
Então, a partir de 2006, a equipe da Escola Bíblica passou também a administrar o site
www.bibliaonline.net, o que envolvia receber atender à mensagens enviadas pelos
usuários, apoiar os colaboradores voluntários e promover o aperfeiçoamento dos serviços
oferecidos.
Uma análise das demandas gerenciais para o bom funcionamento do site naquela
ocasião apontava a necessidade de quatro funcionários de tempo integral: um diretor de
conteúdo, o qual ficaria encarregado pela supervisão do site, um programador web, um
coordenador de visitação aos interessados e um coordenador de voluntários. O Sisac,
entretanto, não estava preparado para investir tantas pessoas no site evangelístico recém
assumido.
Miriam designou dois funcionários para cuidarem das atividades do site
www.bibliaonline.net que mais necessitavam atenção. Um deles recebeu a tarefa de
atender aos colaboradores voluntários e responder aos internautas que escrevessem para
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o “fale conosco”, e outro ficou encarregado de coordenar a visitação aos interessados.24
Marcelo Castello continuou a apoiar o projeto, como programador voluntário, e Jobson
Santos permaneceu como responsável pela rede de oração “Lugar de Paz”. Deste modo
buscou-se utilizar, da melhor maneira possível, os recursos humanos disponíveis no
momento.
Uma das primeiras atividades promovidas pela Escola Bíblica do Sisac em prol do
site www.bibliaonline.net foi a comemoração dos cinco anos de sua existência. Este
evento, realizado na Igreja Central Paulistana, no sábado, 8 de abril de 2006, constituiuse no primeiro encontro presencial de colaboradores do site. Colaboradores de todo
Estado de São Paulo foram convidados, mas a intenção era reunir principalmente os
colaboradores da capital. Mais de cem pessoas compareceram e receberam instruções e
motivação para o trabalho de evangelizadores via internet.
O ponto alto do I Encontro de Colaboradores Bibliaonline foi o batismo de Giovana
Rocha, uma advogada de 27 anos. Ela havia feito quatro cursos bíblicos via internet
oferecidos pelo site www.bibliaonline.net, e em cada um dos cursos solicitou para ser
visitada. Ela foi visitada pela equipe Bibliaonline, e na semana seguinte começou a
frequentar a Igreja Adventista do Sétimo Dia Central Paulistana. Cinco meses mais tarde
ela pediu o batismo. Neste dia especial, em que Giovana foi batizada, o sermão foi
proferido pelo pastor Fernando Iglesias, com a participação musical do quarteto Arautos
do Rei.25
O Congresso de Colaboradores permitiu o encontro de pessoas que até então só
se conheciam via internet. Os colaboradores voluntários e a diretoria do site tiveram
momentos de grande regozijo e inspiração. Uma vídeo-reportagem do evento foi
24

Embora os funcionários não atuassem exclusivamente junto ao site, esta foi a solução
encontrada para equilibrar as necessidades da escola bíblica e do site evangelizador.
25

Conhecido grupo vocal que faz parte do ministério “A Voz da Profecia”.
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preparada por Leandro Quadros, jornalista, em que diversos colaboradores expressaram
o que significava para eles ser um voluntário a serviço do site www.bibliaonline.net.
Diversos colaboradores presentes ao evento emitiram a opinião de que um
encontro como este, a nível nacional, deveria ser realizado pelo menos uma vez ao ano.
Outros comentaram que o mesmo poderia ser realizado em uma região diferente do país
a cada ano, a fim de facilitar o acesso aos colaboradores mais próximos. Entretanto, tais
aspirações não se concretizaram nos anos de 2007 e 2008, pois nenhum encontro de
colaboradores Bibliaonline ocorreu no período.
Uma das medidas que beneficiaram o site em sua fase institucional foi a
transferência do banco de dados de um provedor independente para um provedor
contratado pelo Sisac. Este provedor foi contratado com largura de banda suficiente para
atender a crescente demanda por serviços do site e localizava-se fora do Brasil. Após os
ajustes iniciais decorrentes de uma mudança desta natureza, o site passou a ser
acessado pelos usuários com maior rapidez.
Outra iniciativa bem sucedida foi a adoção de moderação das respostas dadas
pelos instrutores bíblicos e conselheiros do site. O funcionário da Escola Bíblica
encarregado de lidar com os colaboradores lê a resposta dada pelo voluntário e decide se
a mesma pode ser enviada da forma como foi escrita originalmente. Caso a resposta
necessite uma pequena edição, as alterações são feitas e a resposta é encaminhada para
o internauta com uma cópia para o colaborador, a fim de que este esteja ciente das
modificações feitas. Caso a resposta não esteja adequada, outra é preparada e assinada
pelo funcionário da escola bíblica. Esta medida tem contribuído para que apenas
respostas satisfatórias sejam encaminhadas aos usuários do site.
A época em que o site www.bibliaonline.net passou aos cuidados do Sisac foi um
período de crescimento em alguns serviços e decréscimo em outros. A tabela abaixo
ilustra este ponto.
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Tabela 9: Atendimento do Site www.bibliaonline.net de 2006 a 2008
Atendimento do site
www.bibliaonline.net

2006

2007

2008

Alunos que solicitaram, via internet, o envio
de cursos por correio

4.342

6.558

14.528

Novos alunos de cursos bíblicos

15.179

14.803

16.873

Aconselhamentos

11.859

7.795

5.767

Pedidos de Oração

86.049

89.215

117.012

Solicitações de Visita

172

207

264

No período institucional do site www.bibliaonline.net, compreendido entre os anos
de 2006 a 2008, o número de alunos de cursos bíblicos cresceu 11%, os pedidos de
oração aumentaram 36%, e o número de alunos que solicitaram para serem visitados foi
53% maior. A área que mais cresceu foi a de solicitações, via internet, de cursos bíblicos
a serem enviados por correio. Esta área passou de 4.342 para 14.528 solicitações anuais,
um crescimento de 234%. Uma das razões para o aumento acentuado nas solicitações de
cursos por correspondência foi o fato de dois cursos novos, disponíveis apenas por
correspondência, terem sido lançados no site a partir de 2007. Os novos cursos
disponibilizados foram “O Grande Conflito” e “Deus Revela Seu Amor”.
Praticamente

todas

as

áreas

do

site

cresceram,

exceto

o

setor

de

aconselhamento, que encolheu 51%. Diversos motivos contribuíram para a diminuição no
número de solicitações por conselhos, e serão analisados mais detidamente na seção que
analisa o serviço de aconselhamento, à página 163 deste trabalho.
A vinda do site www.bibliaonline.net para o Sisac coincidiu com um processo de
valorização da utilização da internet para propósitos evangelísticos por parte da liderança
da Igreja Adventista em diversos níveis. Milton Souza, diretor do Sisac, afirmou no início
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de 2006 que aquele seria o ano da internet na instituição e realmente importantes passos
foram dados nesta direção como, por exemplo, a designação de dois funcionários da
Escola Bíblica para cuidarem do atendimento aos usuários do site www.bibliaonline.net.
Erton Köhler, eleito presidente da DSA a partir de janeiro de 2007,26 trouxe uma
forte ênfase à utilização da internet em várias iniciativas da igreja. Por seu próprio
exemplo, incentivou o uso do correio eletrônico como um instrumento ágil e preferencial
de comunicação entre os seus associados e entre os diversos níveis da Igreja Adventista
do Sétimo Dia na América do Sul. Como um entusiasta da boa utilização da internet, o
Erton tem incentivado ações inovadoras na internet em esforços evangelísticos e para
treinamento da igreja.
Em 2007, por exemplo, Erton comandou pessoalmente a aquisição do site
www.esperanca.com.br, tendo em vista o grande movimento missionário que viria a
ocorrer em 6 de setembro de 2008, denominado “Impacto Esperança”. A fim de coordenar
o projeto na web, a administração da DSA recomendou a contratação pelo Sisac, em julho
de

2007,

de

Carlos

Magalhães

para

cuidar

dos

conteúdos

do

portal

www.esperanca.com.br.
No começo de 2008, o presidente da DSA autorizou o Sisac a adquirir o site
www.biblia.com.br, tendo em vista utilizá-lo como um site representativo na divulgação do
conhecimento bíblico. Ações como estas, por parte de Erton e seus colaboradores diretos,
fizeram com que a internet deixasse de ser um veículo secundário na pregação do
evangelho no cenário adventista Sul-Americano para se transformar num veículo
evangelizador de destaque, ao lado de outras mídias de massa como a imprensa, o rádio
e a TV.
26

O pastor Erton Köhler foi indicado para substituir o pastor Rui Nagel no dia 29 de outubro
de 2006, através do voto 2006-250: “Acordado propor a Comissão Diretiva da Associação Geral a
nomeação do pastor Erton Köhler como presidente da DSA partir de 1º. de janeiro de 2007.”
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Marlon de Souza Lopes, que assumiu a direção do Sisac em março de 2008,
passou a se referir à internet como uma das áreas estratégicas de atuação da instituição
para a pregação do evangelho. Em seu discurso inaugural junto aos funcionários ele
mencionou a importância da integração entre as igrejas locais e os meios de comunicação
de massa, rádio, TV e internet.27 Em outubro de 2008, Marlon estabeleceu o
departamento de internet no Sisac e nomeou Carlos Magalhães gerente do departamento.
Entre as iniciativas bem sucedidas utilizadas por Carlos para alavancar as páginas
da internet do Sisac podemos citar o e-mail marketing, a divulgação em sites parceiros, e
estratégias para o aumento de visibilidade junto aos mecanismos de busca. Uma
inovação foi a criação de blogs para diversos programas de TV. Através destas e de
outras medidas os sites do Sisac experimentaram um crescimento considerável em 2008.
Após a implantação do departamento de internet, o número de acessos ao site
www.bibliaonline.net apresentou um expressivo aumento, como pode ser visto na tabela
abaixo.
27

Marlon de Souza Lopes, discurso proferido no culto da Novo Tempo, em 18/03/2008.
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Gráfico 16: Visitas Diárias ao Site www.bibliaonline.net de 2006 a 2008

De 2006 a 2007, o site www.bibliaonline.net registrou um aumento de 8% no
número de visitantes, e de 2007 a 2008 o aumento foi de 41%. Sendo que os serviços do
site

permaneceram os

mesmos,

o

excelente

crescimento

verificado

deveu-se

principalmente a ações do Departamento de internet da Novo Tempo. Este expressivo
crescimento ilustra a contribuição que pode ser dada por pessoas especializadas em
internet e focadas em fazer crescer o ministério de evangelismo via internet.
No mês de maio de 2009, os três sites mais acessados da Novo Tempo foram:
www.bibliaonline.net,

316.345;

www.novotempo.org.br,

125.079;

e

www.novotempo.org.br/radio, 111.148 acessos respectivamente.28 Os dados acima,
contabilizados mediante os serviços do site www.google.com/analytics, revelam que os
acessos aos sites da instituição continuam crescendo.
28

Carlos Magalhaes, e-mail enviado em 04/06/2009.
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O site www.bibliaonline.net tem recebido mais de nove mil visitas diárias, mil
novos alunos de cursos bíblicos por mês e cem mil pedidos de oração por ano. Além
disso, oito mil colaboradores voluntários estão dispostos a atender aos usuários. Sem
dúvida estes colaboradores precisam ser orientados, motivados, e ter à sua disposição
ferramentas adequadas.
A coordenação de todas as iniciativas necessárias para o sucesso do site
www.bibliaonline.net é uma atividade complexa e exige o trabalho de pelo menos cinco
profissionais de tempo integral. Na opinião deste pesquisador, diante da atual demanda
por serviços, as funções essenciais para o trabalho do site são: diretor, programador web,
coordenador de interessados, coordenador de voluntários e secretária.
O modelo de gestão adotado pela Novo Tempo para o site evangelístico em 2009
prevê a cooperação de cinco colaboradores de três departamentos diferentes. O diretor
do site www.bibliaonline.net e o web-designer estão no departamento de internet, o
programador está no departamento de desenvolvimento e o coordenador de interessados
e o coordenador de voluntários encontram-se na Escola Bíblica. O ideal seria que todos
estes profissionais estivessem num só departamento.
Gerir um site de qualidade envolve uma sinergia muito grande entre os diversos
profissionais envolvidos. Não é fácil obter esta sinergia com funcionários oriundos de
vários setores com prioridades distintas. Trabalhar com funcionários de setores diferentes
envolve não poder contar com o funcionário em certos momentos. É comum acontecer de
o departamento “de origem” interpretar o trabalho de seu funcionário para o departamento
“de destino” como um favor. No momento que surge uma emergência no departamento
“de origem” o outro departamento geralmente fica desatendido.
Por ser um departamento recém inaugurado, algumas atribuições e delimitações
do departamento de internet não estão totalmente esclarecidas, mas o tempo mostrará o

144
melhor meio de se administrar a Escola Bíblica via internet de modo a obter dela os
melhores resultados evangelísticos.
Em 2009 dois convites chegaram à administração do site www.bibliaonline.net
para que este seja traduzido para o inglês, já que o mesmo possui recursos multilíngua.
Por ocasião do “Hope Channel World Advisory”, congresso da TV Adventista Mundial
realizado nos estúdios da Novo Tempo em Jacareí, SP, de 8 a 15 de fevereiro de 2009,
Steven Bina, diretor de Comunicação da Divisão Centro-Leste da África da Igreja
Adventista do Sétimo Dia, solicitou que uma escola bíblica com os mesmos recursos do
www.bibliaonline.net seja providenciada na língua inglesa, para beneficiar internautas do
continente africano.29
Em 5 de março de 2009, Pardon K. Mwansa, vice-presidente da Igreja Adventista
do Sétimo Dia, em visita à Rede Novo Tempo tomou conhecimento dos recursos
existentes no www.bibliaonline.net e solicitou um sistema de pedidos de oração e
agradecimentos apoiado por intercessores, na língua inglesa. Pardon desenvolve um
ministério de pregação e orientação às pessoas na área de finanças e eficácia pessoal
através da TV Adventista Mundial e do site www.waitaminutepastor.com e quer oferecer
aos internautas um serviço de oração intercessória semelhante.30
Lançar o site na língua inglesa se constitui uma oportunidade e um desafio. Como
a população de fala inglesa na internet é muitas vezes maior do que o número de
usuários em português, um site em língua inglesa com as peculiaridades do
www.bibliaonline.net deverá ser bastante acessado e terá condições de desempenhar um
relevante papel evangelizador a nível mundial. A fim de ser levada avante esta
empreitada será necessário não apenas traduzir o sistema e os conteúdos para a língua
29

Steven Bina, entrevista concedida a Jobson Santos, em São José dos Campos, SP, em
15/02/2009.
30

Pardon K. Mwansa, e-mail enviado em 11/03/2009.
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inglesa, mas principalmente revisar a programação a fim de que seja robusta e segura o
suficiente para enfrentar a demanda. A administração da Novo Tempo vê esta
possibilidade com bons olhos e determinou que as melhorias necessárias sejam
providenciadas.
Em março de 2009, ocorreu a primeira reunião colaborativa entre o departamento
de Desenvolvimento e o departamento de internet da Novo Tempo tendo em vista a
elaboração de um sistema de evangelismo semelhante ao www.bibliaonline.net, só que
mais aprimorado.31 Tal sistema será necessário para fazer frente às demandas de um site
multilíngua e integrado a outros sistemas de atendimento como o da Escola Bíblica. Entre
os resultados esperados para este novo sistema, que deverá beneficiar também o site
www.biblia.com.br, estão maior segurança da base de dados, melhor usabilidade,
aprimorados recursos para os colaboradores e uma área de consulta bíblica mais atrativa.
A fim de compreendermos a contribuição dada pelo site www.bibliaonline.net ao
longo de sua história e seu potencial futuro como escola bíblica via internet, verifica-se a
seguir seus principais serviços e funcionalidades.

Análise dos Principais Serviços
Uma das principais contribuições do www.bibliaonline.net, razão maior de sua
existência, tem sido a divulgação do conhecimento bíblico. Esta divulgação se dá
principalmente por meio dos cursos bíblicos, da rede de oração, do serviço de
aconselhamento e respostas bíblicas, pelo atendimento presencial realizado pelos
visitadores e também pela seção “consulta bíblica”.
31

A reunião ocorreu no dia 10/03/2009, durou aproximadamente 3 horas e contou com os
seguintes participantes: Carlos Magalhães, Jobson Santos, Marcelo Castello, Lígia Pacheco e
Wendel Pércia.
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Cursos Bíblicos
Os adventistas do sétimo dia dão grande valor à exposição da Palavra de Deus.
Por esta razão, desde os primórdios de sua história, têm utilizado versos bíblicos,
agrupados por assuntos, como um meio de evangelização. Os versos bíblicos assim
reunidos recebem o nome de cursos bíblicos.
No Brasil existem aproximadamente 100 diferentes séries de estudos bíblicos
adventistas,32 através dos quais se intenta dar aos alunos uma visão acerca dos principais
ensinamentos bíblicos. Alguns destes estudos foram produzidos por autores de outros
países; a maioria, entretanto, foi desenvolvida por brasileiros. O número de lições varia de
3 a 50, com uma predominância de cursos ao redor de 18 lições.
Geralmente, num curso bíblico, os temas são apresentados de forma crescente,
onde os primeiros temas servem de base para outros assuntos mais complexos. As três
etapas que um curso bíblico deve abranger são a conversão, a doutrinação e o estilo de
vida.33 Através de uma série de estudos bíblicos procura-se levar o estudante a um
comprometimento com Cristo e com a igreja.

Cursos bíblicos disponíveis
A parceria do site www.bibliaonline.net com “A Voz da Profecia” se deu
exatamente para disponibilizar cursos bíblicos via internet. Em 5 de Abril de 2001 foram
lançados na internet os dois primeiros cursos bíblicos adventistas em português com
correção automática e acompanhamento por instrutores via internet. Como já
32

Ver Paulo Cilas da Silva, Séries de Estudos Bíblicos da Igreja Adventista do Sétimo Dia
no Brasil: Breve História e Análise Comparativa do Seu Conteúdo (Engenheiro Coelho, SP:
Imprensa Universitária Adventista, 2002).
33

Ver Alberto R. Timm “Preparo Para o Batismo: Assunto Sério”, Revista Adventista
(Brasil), junho de 1997, 8-10.
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mencionado, os dois cursos lançados na ocasião foram “Encontro com a Vida” e “A
Esperança é Jesus”.34
Na tabela abaixo podem ser vistos os cursos bíblicos atualmente disponíveis. O
curso que pode ser feito diretamente a partir do navegador do internauta é designado na
tabela como curso “Via internet”. Aquele que o aluno pode solicitar para receber as lições
em seu e-mail pessoal é indicado por um “Sim” na coluna “Via E-Mail”. E o curso
disponível para ser enviado por correio é indicado por um “Sim” na coluna “Via Correio”.
Tabela 10: Cursos Bíblicos Disponibilizados pelo Site www.bibliaonline.net
Ano

Nome do curso bíblico

2001
2001
2003
2004
2005
2007
2007

Encontro com a Vida
A Bíblia Ensina
Apocalipse a Resposta
Não Tenha Medo
O Santuário
Ouvindo a Voz de Deus
Princípios

No. de
lições
20
18
28
18
3
27
23

Via
internet
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Via
e-mail
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Não

Via
correio
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim

Em termos de programação, é bem mais trabalhoso oferecer um curso por e-mail
do que apenas via navegador na internet. Devido às peculiaridades e configurações de
cada software de correio eletrônico,35 as lições, às vezes, não chegam até a caixa postal
do aluno. Alguns gerenciadores de e-mail impedem a visualização da lição ou o envio
correto das respostas dadas pelo aluno. Identificar e solucionar estes problemas exige
conhecimento especializado.
Apesar dos desafios técnicos, decidiu-se manter a opção dos cursos por e-mail no
site www.bibliaonline.net devido à praticidade para os usuários. O curso por e-mail não
exige do aluno acessar a sua área de estudos na web mediante a senha escolhida a fim
34

Cf. 123.

35

Softwares de correio eletrônico são também conhecidos como gerenciadores de correio
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de poder visualizar a lição. Os cursos bíblicos por e-mail têm funcionado satisfatoriamente
para uma boa parcela dos usuários do site.
O curso “Princípios” é oferecido pela internet e por correio, mas não é oferecido
por e-mail.36 Os cursos “Encontro com a Vida” e “A Bíblia Ensina” são os únicos
atualmente oferecidos nas três formas: por internet, e-mail e correio. Quando um
internauta acessa o site e solicita um curso por correio, seu pedido é encaminhado para a
Escola Bíblica da Novo Tempo, que o envia ao interessado. O curso “Não Tenha Medo” é
idêntico em conteúdo ao curso “A Bíblia Ensina”, e é oferecido apenas via internet. Este
curso foi produzido com uma roupagem diferente para servir de base ao projeto “Não
Tenha Medo”, que ocorreu em 2003, como parte do projeto mundial da Igreja Adventista
do Sétimo Dia “semeando um bilhão”.
O curso “Apocalipse a Resposta” foi preparado para ser exibido apenas no site
www.profecias.com.br, por possuir características que se encaixam melhor no perfil
daquele site. Quando o www.profecias.com.br entrou em manutenção, tendo em vista a
sua remodelação, o curso sofreu uma queda acentuada no número de alunos.37 Diversas
pessoas ainda fazem o curso “Apocalipse a Resposta” porque no final de cada curso
bíblico é oferecida a opção dos alunos fazerem qualquer dos demais cursos existentes.
Alguns cursos foram oferecidos no passado, mas não estão mais disponíveis. O
curso “A Esperança é Jesus” foi oferecido on-line e via e-mail durante um tempo. Os
cursos “O Grande Conflito” e “Deus Revela o Seu Amor” nunca foram exibidos on-line,
apenas eram oferecidos para envio postal no formato impresso. A partir do momento em
que a sede Sul Americana descontinuou o envio destes cursos para a Novo Tempo, eles
eletrônico ou gerenciadores de e-mails.
36

Desenvolver os recursos do curso “Princípios” por e-mail demandaria um tempo extra de
programação, o que ainda não foi possível.
37

Os internautas que acessam o site www.profecias.com.br são informados de que em
breve haverá um novo site.
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deixaram de ser oferecidos no site. O ideal é que os cursos oferecidos no site não sejam
descontinuados.

Número de alunos
Os cursos bíblicos exibidos no site www.bibliaonline.net tiveram uma excelente
receptividade desde seu lançamento em 2001. Tal fato pode ser comprovado pelo
constante crescimento no número de alunos.
Tabela 11: Número de Alunos de Cursos Bíblicos Via Internet e Via Correio
Ano

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Total

Alunos de cursos
bíblicos via
internet

2.659

3.302

6.670

8.573

12.478

15.179

14.803

16.873

80.537

Alunos que
solicitaram via
internet o envio
por correio

0

0

1.291

3.704

3.421

4.342

6.558

14.528

33.844

Alunos Totais

2.659

3.302

7.961

12.277

15.899

19.521

21.361

31.401

114.381

Ao longo de oito anos, mais de 80.000 pessoas iniciaram um dos cursos via
internet oferecidos pelo site www.bibliaonline.net. Se adicionarmos aqueles que
solicitaram cursos bíblicos por correio, utilizando a internet como meio de comunicação,
chegaremos a um número ainda maior: 114.381 alunos.
A princípio não era oferecida a possibilidade do aluno solicitar cursos por
correspondência através do site; mas, graças à parceria com a Escola Bíblica da Novo
Tempo, este serviço passou a ser oferecido a partir do segundo semestre de 2003. Tal
recurso representa uma alternativa prática para as pessoas que solicitam os cursos
bíblicos, em comparação com o modo tradicional de solicitá-los via correio ou telefone.
Além disso, o atendimento aos alunos por parte dos funcionários da Escola Bíblica se
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torna mais econômico; pois o diálogo via telefone e o manuseio de uma carta
normalmente exige mais tempo do funcionário do que simplesmente dar encaminhamento
a uma solicitação eletrônica em que o nome da pessoa, seu endereço completo e o curso
escolhido já são informados.

Enquete feita junto aos alunos
A fim de obter algumas informações estratégicas uma enquete de preenchimento
não obrigatório foi inserida nos cursos bíblicos “A esperança é Jesus”, “A Bíblia Ensina” e
“Encontro com a Vida”, a partir de 2002.38 As respostas dadas nos permitiram saber, por
amostragem, como os alunos tomaram conhecimento dos cursos, qual a opinião deles a
respeito do conteúdo e do atendimento, e se gostariam de receber uma visita em sua
residência. A proposta foi distribuir as seis perguntas da enquete ao longo do curso, ao
invés de fazê-las de uma única vez, a fim de não cansar o aluno, e propiciar uma maior
probabilidade deste emitir suas opiniões. Abaixo, confira as perguntas da enquete e em
que lições elas foram apresentadas aos alunos.
38

A enquete não foi incluída nos demais cursos bíblicos porque a sua inserção exige um
tempo extra de programação, o qual ainda não foi possível viabilizar.

151
Tabela 12: Perguntas Feitas aos Alunos dos Cursos do Site www.bibliaonline.net
No.

Lição em que a
pergunta é feita

Perguntas da enquete

1

Como você tomou conhecimento deste curso bíblico via internet?

4

2

Para você, o conteúdo do curso tem sido satisfatório?

4

3

Você já experimentou a conversão?

7

4

Gostaria de receber uma visita em sua residência de um
representante do Curso Bíblico?

10

5

Como você avalia o conteúdo do curso que você agora está
completando?

última lição

6

O que você achou do atendimento dos instrutores?

última lição

A primeira informação que a enquete se propõe a descobrir é como os internautas
ficaram sabendo a respeito dos cursos bíblicos via internet.
Curso: Encontro com a Vida
Pergunta 1: Como você tomou conhecimento deste curso bíblico via INTERNET?

Descrição
Sistemas de Busca na Web
Links de outros sites
TV
Rádio
Jornais, revistas e afins
Informações de amigos
TOTAL

Votos
1.728
480
163
233
57
397
3.058

%
56.51 %
15.70 %
5.33 %
7.62 %
1.86 %
12.98 %

Gráfico

100.00% ..

Gráfico 17: Respostas à Pergunta 1 do Curso “Encontro com a Vida”
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Curso: A Esperança é Jesus
Pergunta 1: Como você tomou conhecimento deste curso bíblico via INTERNET?

Descrição
Sistemas de Busca na Web
Links de outros sites
TV
Rádio
Jornais, revistas e afins
Informações de amigos
TOTAL

Votos
568
176
77
63
20
132
1.036

%
54.83 %
16.99 %
7.43 %
6.08 %
1.93 %
12.74 %

Gráfico

100.00% ..

Gráfico 18: Respostas à Pergunta 1 do Curso “A Esperança é Jesus”

Curso: A Bíblia Ensina
Pergunta 1: Como você tomou conhecimento deste curso bíblico via INTERNET?

Descrição
Sistemas de Busca na Web
Links de outros sites
TV
Rádio
Jornais, revistas e afins
Informações de amigos
TOTAL

Votos
3.080
618
250
248
81
645
4922

%
62.58 %
12.56 %
5.08 %
5.04 %
1.65 %
13.10 %

Gráfico

100.00% ..

Gráfico 19: Respostas à Pergunta 1 do Curso “A Bíblia Ensina”

O principal meio das pessoas descobrirem os cursos bíblicos tem sido os sistemas
de buscas na web. A grande maioria dos alunos afirma ter encontrado o curso desta
forma (57,97%).39 Buscadores web, tais como o www.google.com e www.yahoo.com,
entre outros, respondem a palavras chaves digitadas pelos internautas e apresentam links
para sites como o www.bibliaonline.net. Graças a estes buscadores, milhares de pessoas
têm descoberto o site e feito um dos cursos bíblicos oferecidos. Outros meios utilizados
pelas pessoas para chegarem aos cursos bíblicos são links de outros sites (15,08%) e
informações de amigos (12,94%).
39

cursos.

Os números entre parênteses representam a média das respostas dadas nos três
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A pesquisa revelou que as mídias tradicionais, tais como a imprensa, o rádio e a
TV pouco têm contribuído para a captação de alunos. A contribuição do rádio (6,25%) foi
ligeiramente superior à da TV (5,95%). Jornais, revistas e outros materiais impressos
contribuíram com uma pequena parcela dos alunos de cursos bíblicos via internet
(1,81%). O número de pessoas que descobriu os cursos do site www.bibliaonline.net por
meio das mídias tradicionais foi relativamente pequeno, provavelmente devido ao pouco
investimento em marketing através destas mídias.
O grande número de alunos que afirma ter encontrado os cursos bíblicos por meio
de sistemas de buscas na web ilustra como a internet pode agilizar a pregação do
evangelho em todo o mundo, e aponta para a necessidade de se aproveitar melhor o
potencial que os sites de pesquisa representam. Cada buscador tem seu critério próprio
de varredura da web a fim de identificar e catalogar os sites mais relevantes em resposta
a diferentes palavras-chaves digitadas. No futuro, esforços deveriam ser empreendidos a
fim de colocar os cursos bíblicos do site www.bibliaonline.net entre os primeiros
resultados exibidos após uma pesquisa nos principais sites de busca.
A enquete feita entre 2002 e 2008 procurou descobrir como os alunos percebiam
o conteúdo do curso, em dois momentos: quando o aluno estava praticamente no começo
do curso, na lição 4, e ao estar completando o curso, na última lição. Deste modo
procurou-se analisar se as primeiras impressões do aluno foram perpetuadas ou alteradas
ao longo do curso.
Inicialmente aparecem as respostas dadas à pergunta 2, a qual é feitas aos alunos
na lição 4, nos três cursos que oferecem a enquete. Em seguida são apresentadas as
respostas dadas à pergunta 5, a qual é apresentada aos alunos na última lição do curso.
A análise dos dados obtidos é apresentada logo a seguir.
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Curso: Encontro com a Vida
Pergunta 2: Para você, o curso tem sido:

Descrição
Altamente esclarecedor
Bom conteúdo
Poucas novidades

Votos
2.143
1.145
90

TOTAL

%
63.44 %
33.90 %
2.66 %

3.378

Gráfico

100.00% ..

Gráfico 20: Respostas à pergunta 2 do curso “Encontro com a Vida”

Curso: A Esperança é Jesus
Pergunta 2: Para você, o curso tem sido

Descrição
Altamente esclarecedor
Bom conteúdo
Poucas novidades

Votos
737
440
54

TOTAL

1.231

%
59.87 %
35.74 %
4.39 %

Gráfico

100.00% ..

Gráfico 21: Respostas à Pergunta 2 do Curso “A Esperança é Jesus”

Curso: A Bíblia Ensina
Pergunta 2: Para você, o curso tem sido

Descrição
Altamente esclarecedor
Bom conteúdo
Poucas novidades

Votos
2.410
2.139
314

TOTAL

4.863

%
49.56 %
43.99 %
6.46 %

Gráfico

100.00% ..

Gráfico 22: Respostas à Pergunta 2 do Curso “A Bíblia Ensina”

Curso: Encontro com a Vida
Pergunta 5: Como você avalia o conteúdo do curso que você agora está completando?

Descrição
Ótimo
Bom
Regular
Deficiente
TOTAL

Votos
928
294
24
2
1.248

%

Gráfico
74.36 %
23.56 %
1.92 %
0.16 %
100.00% ..

Gráfico 23: Respostas à Pergunta 5 do Curso “Encontro com a Vida”
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Curso: A Esperança é Jesus
Pergunta 6: Como você avalia o conteúdo do curso que você agora está completando?

Descrição
Ótimo
Bom
Regular
Deficiente
TOTAL

Votos
527
279
29
1

%

Gráfico
63.04 %
33.37 %
3.47 %
0.12 %
100.00% ..

836

Gráfico 24: Respostas à Pergunta 5 do Curso “A Esperança é Jesus”

Curso: A Bíblia Ensina
Pergunta 6: Como você avalia o conteúdo do curso que você agora está completando?

Descrição
Ótimo
Bom
Regular
Deficiente
TOTAL

Votos
1.501
1.014
89
24
2.628

%

Gráfico
57.12 %
38.58 %
3.39 %
0.91 %
100.00% ..

Gráfico 25: Respostas à Pergunta 5 do Curso “A Bíblia Ensina”

As perguntas 2 e 5 são semelhantes, mas, a propósito, não foram formuladas
exatamente do mesmo modo. Buscou-se esta abordagem a fim de captar os reais
sentimentos do aluno no começo e no final do curso. A pergunta 2 foi feita ao aluno na
lição 4 e a pergunta 5 foi apresentada na última lição. Além disso, na pergunta 2 havia
três opções de respostas, e na pergunta 6 havia quatro alternativas. As duas primeiras
respostas se equiparavam. A terceira resposta da pergunta 2, “poucas novidades”,
equivalia à terceira e quarta respostas da pergunta 5, respectivamente, “regular” e
“deficiente”.
O objetivo de incluir duas perguntas semelhantes na enquete foi comparar se a
opinião do aluno quanto ao curso seria mantida até o final, o que atestaria a boa
qualidade do curso. A hipótese subjacente era de que no começo de uma jornada de
aprendizagem o aluno teria a tendência de ser mais complacente em avaliar o curso e no
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final da jornada tenderia a ser mais exigente, pois possuiria mais elementos para avaliar o
curso.
O curso “Encontro com a Vida” foi considerado altamente esclarecedor por 63,44%
dos alunos iniciantes, e ótimo por 74,36% dos alunos concluintes. O curso “A Esperança é
Jesus” foi considerado altamente esclarecedor por 59,87 % dos alunos iniciantes, e ótimo
por 63,04% dos alunos concluintes. E o curso “A Bíblia Ensina” foi considerado altamente
esclarecedor por 49,66% dos alunos iniciantes, e ótimo por 57,12% dos alunos
concluintes.
O curso mais apreciado, dentre os três avaliados, foi o “Encontro com a Vida” e o
menos apreciado foi o “A Bíblia Ensina”. Menos de 5% dos alunos deram nota regular ou
deficiente para qualquer dos cursos, seja na avaliação inicial ou final.
Embora a terminologia das perguntas e respostas feitas na lição 4 e na última lição
não tenha sido exatamente a mesma, as respostas dadas às perguntas 2 e 5 permitiram
concluir que a satisfação dos alunos com o curso foi maior no final do mesmo do que no
seu começo.
A enquete procurou descobrir também se os alunos já haviam experimentado a
conversão.
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Curso: Encontro com a Vida
Pergunta 3: Você já experimentou a conversão?

Descrição
Sim
Não
Não estou certo
TOTAL

Votos
2.593
285
436
3.314

%
78.24 %
8.60 %
13.16 %

Gráfico

100.00% ..

Gráfico 26: Respostas à Pergunta 3 do Curso “Encontro com a Vida”

Curso: A Esperança é Jesus
Pergunta 3: Você já experimentou a conversão?

Descrição
Sim
Não
Não estou certo
TOTAL

Votos
336
49
50
435

%
77.24 %
11.26 %
11.49 %

Gráfico

100.00% ..

Gráfico 27: Respostas à Pergunta 3 do Curso “A Esperança é Jesus”

Curso: A Bíblia Ensina
Pergunta 3: Você já experimentou a conversão?

Descrição
Sim
Não
Não estou certo
TOTAL

Votos
2.237
296
363
2.896

%
77.24 %
10.22 %
12.53 %

Gráfico

100.00% ..

Gráfico 28: Respostas à Pergunta 3 do Curso “A Bíblia Ensina”

O percentual dos que responderam que já haviam experimentado a conversão
ficou entre 77 e 78% nos três cursos. O percentual daqueles que responderam que ainda
não haviam experimentado a conversão ou não estavam seguro da mesma manteve-se
entre 21 e 22%. Esta pergunta é feita aos alunos na lição sete do curso bíblico. À esta
altura o curso já lhes ofereceu subsídios para entender o que é a conversão e qual a sua
importância. Os alunos que afirmaram ainda não terem experimentado a conversão, ou
não estarem seguros a respeito dela, se constituem num campo missionário promissor.
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Na lição 10 é feita a pergunta se o aluno gostaria de receber uma visita em sua
residência de um representante do curso bíblico.

Curso: Encontro com a Vida
Pergunta 4: Gostaria de receber uma visita em sua residência de um representante do Curso Bíblico?

Descrição
Sim
Já solicitei em outro curso
Ainda não
Não
TOTAL

Votos
509
214
841
504
2.068

%
24.61 %
10.35 %
40.67 %
24.37 %

Gráfico

100.00% ..

Gráfico 29: Respostas à Pergunta 4 do Curso “Encontro com a Vida”

Curso: A Esperança é Jesus
Pergunta 4: Gostaria de receber uma visita em sua residência de um representante do Curso Bíblico?

Descrição
Sim
Já solicitei em outro curso
Ainda não
Não
TOTAL

Votos
162
146
387
207
902

%
17.96 %
16.19 %
42.90 %
22.95 %

Gráfico

100.00% ..

Gráfico 30: Respostas à Pergunta 4 do Curso “A Esperança é Jesus”

Curso: A Bíblia Ensina
Pergunta 4: Gostaria de receber uma visita em sua residência de um representante do Curso Bíblico?

Descrição
Sim
Já solicitei em outro curso
Ainda não
Não
TOTAL

Votos
611
165
953
563
2.292

%
26.66 %
7.20 %
41.58 %
24.56 %

Gráfico

100.00% ..

Gráfico 31: Respostas à Pergunta 4 do Curso “A Bíblia Ensina”
Os resultados se mantiveram semelhantes nos três cursos. Aqueles que indicaram
claramente que não gostariam de receber uma visita representaram 22 a 24% dos
participantes. Aqueles que indicaram que no presente não desejavam a visita
representaram 40 a 42 %. Aqueles que disseram que gostariam de receber uma visita, ou
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já a haviam solicitado em outro curso, somaram 33 a 34%. Vale ressaltar que estas
pessoas forneceram seus dados pessoais e endereço completo a fim de serem visitadas.
Entre aqueles que concordaram em receber uma visita foram obtidos resultados
ligeiramente mais expressivos no curso “Encontro com a Vida” (34,96%), seguido pelo
curso “A Esperança é Jesus” (34,15%) e “A Bíblia Ensina” (33,86%). Devido anonimidade
incentiva pela internet, não se esperava tão expressivo percentual de pessoas dispostas a
revelar o endereço pessoal a fim de receber uma visita. Mais adiante, na seção “Rede de
Visitação”, serão analisadas as implicações para a missiologia adventista decorrente do
elevado número de solicitações de visita recebidas via internet.40
Na última lição do curso foi feita uma pergunta para avaliar como os alunos
perceberam o atendimento prestado pelos instrutores bíblicos. Como cada curso tem um
número diferente de lições, estas perguntas foram apresentadas na lição 12 do curso “A
Esperança é Jesus”, na lição 18 do curso “A Bíblia Ensina” e na lição 20 do curso
“Encontro com a Vida”. Acompanhe, a seguir, as respostas dadas.

Curso: Encontro com a Vida
Pergunta 6: O que você achou do atendimento dos instrutores?

Descrição
Ótimo
Bom
Regular
Deficiente
TOTAL

Votos
777
383
33
21
1.214

%

Gráfico
64.00 %
31.55 %
2.72 %
1.73 %
100.00% ..

Gráfico 32: Respostas à Pergunta 6 do Curso “Encontro com a Vida”
40

Cf. 184
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Curso: A Esperança é Jesus
Pergunta 6: O que você achou do atendimento dos instrutores?

Descrição
Ótimo
Bom
Regular
Deficiente
TOTAL

Votos
507
280
26
8

%

Gráfico
61.75 %
34.10 %
3.17 %
0.97 %
100.00% ..

821

Gráfico 33: Respostas à Pergunta 6 do Curso “A Esperança é Jesus”

Curso: A Bíblia Ensina
Pergunta 6: O que você achou do atendimento dos instrutores?

Descrição
Ótimo
Bom
Regular
Deficiente
TOTAL

Votos
1397
998
96
49
2.540

%

Gráfico
55.00 %
39.29 %
3.78 %
1.93 %
100.00% ..

Gráfico 34: Respostas à Pergunta 6 do Curso “A Bíblia Ensina”

As respostas dos alunos a esta pergunta feita ao final do curso, nos permitem
concluir que eles ficaram bastante satisfeitos com o atendimento por parte dos instrutores.
Numa média obtida entre os três cursos, a maioria dos alunos considerou o atendimento
ótimo (60,25%) e aproximadamente um terço considerou o atendimento bom (34,98%).
Uma pequena parcela considerou o atendimento regular (3,22%) ou ruim (1,54%).
Somando as respostas em que os alunos consideraram o atendimento “bom” ou “ótimo”
obteve-se 95,23% de satisfação com o atendimento dado pelos instrutores, uma avaliação
extremamemente positiva.
Como as lições são corrigidas pelo sistema computacional e as respostas
enviadas automaticamente para o e-mail do aluno, poucas são as ocasiões em que o
aluno escreve para o seu professor a fim de solicitar ajuda ou para esclarecer dúvidas.
Em média, um aluno escreve para o seu instrutor apenas uma ou duas vezes ao longo do
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curso bíblico. Entretanto, apesar das poucas interações, os alunos consideraram o
atendimento satisfatório.
Na tabela a seguir pode ser observada a quantidade de alunos que começaram e
concluíram os cursos do site www.bibliaonline.net. Esta é uma informação que esclarece
o quanto os cursos têm sido apreciados.
Tabela 13: Alunos que Concluíram os Cursos Bíblicos
Ano

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Iniciaram os
cursos

2.659

3.302

6.670

8.573

12.478

15.179

14.803

16.873

Concluíram os
cursos

nd

788

1.266

1.678

2.798

3.406

3.137

2.887

24

19

20

22

22

21

17

%

De cada cinco alunos que iniciam os cursos, apenas um o conclui (20,8%).41
Consequentemente, a taxa de desistência é de 79,2%. Levando em consideração que o
internauta demonstrou o interesse inicial de fazer o curso, esta taxa de desistência é
elevada.
Uma das razões para o baixo número de pessoas concluintes dos cursos bíblicos
pode estar ligada ao fato dos cursos não terem sido elaborados especificamente para a
web. Os cursos bíblicos originalmente eram impressos, e apenas foram transpostos para
o meio internético.
Segundo Marc Rosemberg, uma boa estratégia instrucional envolve:
(1) Objetivos que são significativos e motivacionais; (2) Simulações; (3) Aprendizado a partir
dos erros; (4) Orientação e retorno robustos (reforçar o aprendizado após as respostas
erradas ou certas); (5) Modelos de peritos e histórias; (6) Autenticidade. (revisões constantes
41

na tabela.

A taxa informada de concluintes de 20,8% representa a média das taxas anuais exibidas
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dos programas); (7) Reutilização após o aprendizado. Um bom programa possui recursos de
busca a fim de que uma informação desejada seja localizada rapidamente.42

Com base no exposto acima, conclui-se que os cursos bíblicos via internet do site
www.bibliaonline.net não oferecem recursos avançados do ponto de vista instrucional.
Não há inserções de vídeo ou áudio e nem a possibilidade de se comunicar em tempo
real com o instrutor. Na maioria dos cursos o aluno não pode escolher que lições fazer,
precisa seguir a ordem pré-estabelecida, da primeira à última lição.
A programação computacional dos cursos foi feita tendo em mente que o aluno
somente poderia fazer uma lição após a outra. Convecionou-se seguir este caminho a fim
de permitir aos alunos um conhecimento gradual dos temas a serem apresentados,
tornando assim mais fácil a aceitação de verdades peculiares tais como o sábado, o
estado do homem na morte, o santuário, o milênio e o cuidado com a saúde, entre outros.
Na opinião de alguns pesquisadores, certas doutrinas distintivas dos adventistas quando
estudadas sem um preparo escriturístico prévio, podem ter uma rejeição maior do que se
estudadas após um embasamento bíblico prévio. Embora tenha seus benefícios, tal forma
de estudo é bastante estranha para a mente pós-moderna e para as pessoas habituadas
à internet, as quais apreciam poder escolher os temas que desejam investigar.
No futuro valeria a pena ser preparado um curso exclusivamente para a web, em
que os alunos tivessem a opção de estudar apenas as lições que desejassem. Tal curso
teria grande chance de resultar num melhor aprendizado e no aumento de alunos
concluintes.
42

Marc J. Rosenberg, E-Learning - Estratégias para a transmissão do conhecimento na era
digital (São Paulo, SP: Makron Books, 2002), 46-48.
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Aconselhamento e Respostas Bíblicas
Um dos serviços do site www.bibliaonline.net que tem se constituído num
diferencial, é o de aconselhamento e respostas bíblicas. A maioria dos sites cristãos
responde apenas a perguntas relacionadas aos relatos e ensinos da Bíblia. Contudo, os
interesses daqueles que utilizam a internet abrangem não somente a vida espiritual, mas
também a vida emocional, a escolha do companheiro para a vida, a educação dos filhos,
a saúde, os estudos, o trabalho e outras questões. A fim de ajudar os internautas a
lidarem com suas preocupações do dia-a-dia, o serviço de aconselhamento do site se
propôs a responder a todo tipo de questionamento.
A área de aconselhamento e respostas bíblicas do site www.bibliaonline.net surgiu
para contribuir com o bem-estar integral dos usuários do site. O objetivo foi prover
atenção, cuidado e orientações sucintas aos que passavam por algum problema ou
preocupação. 43 O seguinte pensamento confirma a importância desta atividade:
Todos quantos nos cercam são almas aflitas. Aqui e ali, por toda a parte podemos encontrálas. Procuremos esses sofredores e demos-lhes uma palavra a seu tempo para lhes
confortar o coração. Sejamos sempre condutos por onde fluam as refrigerantes águas da
compaixão... Os que estão pelejando o combate da vida em grande desvantagem de
condições podem ser fortalecidos e animados por pequeninas atenções que não custam
senão um amoroso esforço.44

O serviço de aconselhamento do site www.bibliaonline.net funciona da seguinte
maneira. Quando um internauta faz a sua pergunta, esta não é enviada a nenhum
conselheiro em particular, mas fica numa lista à espera de um conselheiro que a capture.
O conselheiro, ao entrar em sua área de colaborador, mediante senha, tem a opção de
localizar perguntas ainda não respondidas por data ou por assunto. Quando o conselheiro
decide responder a uma pergunta, ele a “captura”, o que significa que estará reservada
43

Como mencionado à p. 125, o objetivo jamais foi servir de substituto ao aconselhamento
especializado, prestado por profissionais de saúde e terapeutas.
44

Ellen G. White, A Ciência do Bom Viver, 10ª ed. (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira,
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para ser respondida somente por ele nas próximas 24 horas. Se após este período o
conselheiro não tiver respondido a pergunta selecionada, a mesma volta a figurar na lista
de perguntas não respondidas.
O site adotou a postura de não revelar o endereço eletrônico dos que procuram
aconselhamentos e respostas bíblicas, dada a natureza delicada deste serviço. A
informação do e-mail do consulente fica guardada no banco de dados do site
www.bibliaonline.net. É possível, entretanto, o internauta e o conselheiro trocarem
mensagens livremente um com o outro por meio de um serviço de troca de mensagens
desenvolvido pelo programador do site. Nestas trocas de mensagens, caso o conselheiro
ou o consulente desejem, podem fornecer seus respectivos endereços de e-mail, mas
neste caso não será de responsabilidade do site a comunicação deles a partir de seus emails pessoais.
Normalmente o conselheiro não fica sabendo o e-mail do internauta que enviou a
pergunta e o internauta que recebe a resposta do conselheiro, também não fica sabendo
do e-mail do mesmo, o que protege a privacidade de ambos. O que o conselheiro sabe a
respeito do consulente é o nome; contudo, ao preencher a pergunta, este pode fornecer
alguns detalhes a mais, tais como idade, escolaridade, religião, local de moradia, etc.
Estas informações adicionais contribuem para que o internauta receba uma resposta mais
adequada à sua realidade.
O internauta pode avaliar a resposta recebida através de um sistema de
pontuação com quatro opções: nota 4 – resposta inadequada, nota 6 – resposta regular,
nota 8 – resposta boa, nota 10 – resposta excelente. Através deste sistema de notas
dadas às respostas, a administração acompanha os conselheiros que tem recebido notas
muito baixas e os auxilia a melhorarem sua performance.
2006), 158.
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O site não publica automaticamente as respostas dadas pelos conselheiros, a fim
de proteger a privacidade do internauta que postou a pergunta. As respostas são
enviadadas diretamente ao e-mail do consulente. Entretanto as melhores respostas
recebem uma atenção especial, e após uma revisão de conteúdo, são publicadas no
site.45
Era intento dos diretores do site publicar uma resposta nova por dia, mas este
objetivo não tem sido completamente alcançado devido a não haver pessoas disponíveis
para realizar esta tarefa editorial de revisão das respostas. Mesmo assim, o acervo de
respostas publicadas até o final de 2008 totalizava 2.049 respostas.
O procedimento para fazer perguntas aos conselheiros do site é o seguinte: após
digitar sua pergunta, o internauta recebe, por e-mail, o número de sua pergunta, e será
orientado sobre como acompanhar o andamento do atendimento da mesma. Através do
site ele poderá saber, por exemplo, a data e o nome do conselheiro que escolheu
responder a sua pergunta. Caso a resposta já tenha sido dada, o internauta poderá
descobrir a data em que a resposta foi envidada para o seu e-mail.
Se a resposta não tiver chegado ao internauta devido a algum problema técnico, é
possível, através da área de aconselhamento do site, reenviar a resposta mediante o
fornecimento do e-mail e do número da pergunta.46 A resposta pode também ser
visualizada on-line no próprio site, após fornecer o endereço de e-mail e o número da
pergunta, que lhe foi enviado anteriormente. Deste modo o site procura manter a
privacidade e atender satisfatoriamente aos que procuram este serviço.
45

Faz parte desta rotina retirar os nomes próprios e outras informações que possam
identificar o autor da pergunta, revisar o conteúdo teológico, a gramática e a concordância.
46

As principais dificuldades observadas que tem impedido as pessoas de receberem a
resposta dada é estar com a caixa postal cheia ou a resposta ter sido bloqueada pelo filtro do
correio eletrônico. Alguns serviços de correio eletrônico possuem um sistema anti-spam que barra
mensagens cujos remetentes não tenham sido informados como confiáveis.
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Graças ao trabalho dedicado dos conselheiros, as respostas são dadas de forma
individualizada e têm sido muito apreciadas. A tabela abaixo ilustra o crescimento deste
serviço ao longo dos anos:
Tabela 14: Número de Perguntas Bíblicas e de Aconselhamento e Médias Mensais
Ano

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Total

Perguntas de
internautas

264

3.306

6.611

7.794

10.441

11.859

7.795

5.767

53.837

Média mensal

66

276

551

650

870

988

650

481

566

A princípio as perguntas chegavam em pequena quantidade, cerca de 66 por
mês.47 Em 2004 o site passou a receber 650 perguntas por mês. Em 2005 e 2006 o site
recebeu próximo de 1.000 perguntas por mês, somando mais de dez mil perguntas por
ano. Lidar com esta imensa quantidade de perguntas exigiu um esforço muito grande por
parte da diretoria do site e dos conselheiros voluntários.
Em diversos momentos pensou-se em cancelar este serviço devido às limitações
de recursos humanos para atender a demanda de questionamentos que chegava.
Contudo, o idealismo de atender as pessoas superou as dificuldades. Em diversas
ocasiões foi enviada uma carta a todos os conselheiros cadastrados, convidando-os a
responderem algumas perguntas a fim do serviço não parar. Essas cartas circulares
enviadas por e-mail geralmente obtinham uma resposta favorável dos conselheiros,
fazendo com que as perguntas a serem respondidas baixassem a patamares aceitáveis.
47

Como o serviço de aconselhamento começou a ser oferecido em setembro de 2001,
nesse ano a média que consta na tabela foi obtida dividindo o total de perguntas recebidas por
quatro meses. 264 perguntas recebidas em 2001 equivaleram a 66 perguntas mensais. Nos
demais anos a média foi obtida numa divisão por 12 meses.

167
Graças ao apoio de conselheiros competentes e dedicados, o serviço permaneceu e
continua até o presente.
A tabela acima indica, entretanto, que houve um decréscimo no número de
perguntas enviadas ao site nos últimos anos. A razão para este decréscimo está ligada a
diversos fatores, como a diminuição no número de conselheiros, a demora no envio das
respostas, a qualidade das respostas dadas, o mecanismo de trava e o baixo percentual
de conselheiros atuantes. Outro fator que pode ter contribuído para a diminuição das
perguntas enviadas ao site pode ter sido o acúmulo de respostas disponíveis no próprio
site.
Durante o período em que o site www.bibliaonline.net permaneceu como uma
iniciativa voluntária, conselheiros de diversas denominações cristãs eram aceitos. A partir
do momento em que o site passou aos cuidados da Escola Bíblica, foi decidido, numa
primeira etapa, não aceitar novos conselheiros de outras denominações e, numa segunda
etapa, dispensar os conselheiros não-adventistas existentes. Esta tomada de posição fez
baixar drasticamente o número de conselheiros disponíveis, o que comprometeu a
capacidade de atendimento.
A decisão de dispensar a ajuda de conselheiros não-adventistas foi difícil. De um
lado havia o interesse de não diminuir a capacidade de atendimento do serviço de
aconselhamento, e de outro havia a preocupação com a possibilidade da disseminação
de ensinos contrários às doutrinas adventistas. A opção escolhida foi manter apenas os
conselheiros adventistas. Como cerca da metade dos conselheiros ativos existentes
pertenciam a várias denominações, a partir do momento em que eles deixaram de atuar,
o número de perguntas respondidas caiu pela metade.
Outro ponto que contribuiu para os internautas diminuírem o envio de perguntas
de aconselhamento foi a demora no envio das respostas. Quando o serviço de
aconselhamento foi lançado, o propósito de seus idealizadores era prover respostas de
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qualidade para os usuários em até 48 horas. O ideal de responder a todas as perguntas
em menos de dois dias nunca chegou a ser alcançado, mas em alguns períodos as
perguntas eram respondidas em menos de 10 dias. Esta agilidade agradava ao internauta
e o incentivava a enviar novas perguntas sobre outras questões. A rapidez nas respostas
somente foi possível após iniciativas motivacionais junto aos conselheiros, como e-mails
individuais agradecendo boas respostas dadas, e e-mails coletivos incentivando os
conselheiros. Durante os anos de 2006 a 2008, contudo, houve pouca comunicação com
os conselheiros, o que contribuiu para a diminuição da atuação dos mesmos, com
resultante demora no envio das respostas. Como os internautas tinham que esperar
muitos dias até receber a resposta, o envio de novas perguntas diminuiu.
Outra provável causa para a redução do número de pessoas atendidas pela área
de aconselhamento e respostas bíblicas pode ter sido a insatisfação com as respostas
dadas, o que levaria o internauta a uma desmotivação de fazer novas perguntas.
Certamente, por esta razão, a divulgação do serviço para outras pessoas por parte de
internautas satisfeitos também diminuiu. A melhora da qualidade nas respostas dos
conselheiros voluntários exige um sólido programa de capacitação dos mesmos.
O terceiro motivo para a diminuição do serviço de aconselhamento foi a
impossibilidade dos usuários fazerem perguntas devido ao mecanismo de trava. Esta
funcionalidade faz com que a página em que os internautas digitam suas perguntas
permaneça indisponível sempre que o número de perguntas em aberto ultrapasse a um
determinado patamar. No site www.bibliaonline.net, nos últimos anos, este patamar foi
definido como 500 perguntas. Isto equivale a dizer que cada vez que o número de
perguntas atinge este patamar, a página de fazer perguntas para os conselheiros é
desabilitada, e a seguinte mensagem é exibida: “No momento estamos trabalhando para
responder as perguntas recebidas. Assim que tivermos condições de receber novas
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perguntas esta opção estará disponível”.48 Isto pode levar o serviço de aconselhamento a
permanecer indisponível por algumas horas ou dias, o que diminui o número de perguntas
que chegam ao site. Embora distante do ideal, esta foi a alternativa encontrada para
limitar o número de perguntas a patamares compatíveis com a capacidade de
atendimento.
Outro fator que tem limitado o serviço de aconselhamento é o baixo número de
conselheiros atuantes. Nos registros do site constam mais de mil conselheiros
cadastrados, contudo menos de 20% destes respondem pelo menos a duas perguntas
por mês. Obter maior participação dos conselheiros exige um programa permanente de
capacitação e motivação dos mesmos, o qual tem sido deficitário.
Uma última razão que pode ter contribuído para a diminuição de perguntas
enviadas ao site é a existência de um bom número de respostas disponíveis no próprio
site sobre os mais variados assuntos. Se após uma busca no site o internauta descobre
que uma pergunta semelhante à que ele planejava fazer, já foi formulada por outro
internauta e a resposta dada o satisfaz, há grande chance dele não enviar a sua pergunta.
Embora esta possibilidade possa existir, uma investigação mais específica precisaria ser
conduzida para esclarecer até que ponto o acervo publicado de respostas desencoraja o
envio de novas perguntas, ou incentiva a formulação de novas perguntas devido a
credibilidade que o acervo passa quanto a qualidade das respostas dadas e o interesse
no bem estar dos consulentes.
As razões apresentadas acima para o recuo no serviço de aconselhamento
interagem umas com as outras. Conselheiros desmotivados ou em menor número
aumentam a probabilidade de mais perguntas ficarem um longo tempo sem resposta, o
que, por sua vez, faz disparar o mecanismo de trava, indisponibilizando o serviço.
48

Quando o número total de perguntas em aberto volta a ser menor do que 500, o serviço
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Esforços deveriam ser feitos para eliminar cada um dos aspectos que tem limitado o
serviço de aconselhamento. Uma medida inicial a ser adotada poderia ser a eliminação do
mecanismo de trava, ou seja, manter sempre disponível a página que permite aos
internautas enviarem suas perguntas. Nesta página poderia ser informado o número de
perguntas em aberto existentes e o número estimado de dias para a resposta ser enviada
ao internauta, tomando como base a média de perguntas respondidas nos últimos meses.
A maior contribuição, porém, para o serviço de aconselhamento será o estabelecimento
de um programa de capacitação de conselheiros.
O setor de conselhos e respostas bíblicas é um dos serviços do site
www.bibliaonline.net que mais têm contribuído para o bem-estar integral dos usuários. A
despeito das limitações, mais de 50.000 pessoas foram atendidas nos últimos anos, o que
representou um serviço de amor aos que enviaram suas perguntas. Poucos sites se
aventuraram a oferecer tal tipo de serviço, exatamente devido às dificuldades inerentes a
sua operacionalização. Esforços em prol de um maior número de conselheiros e um
trabalho eficaz de motivação e capacitação dos mesmos podem tornar o trabalho de
aconselhamento ainda mais benéfico aos internautas que tem procurado este serviço.49

Rede de Oração
Diversos sites oferecem aos visitantes a oportunidade de fazerem pedidos de
oração e agradecimentos. O site www.bibliaonline.net também escolheu oferecer este
serviço por acreditar no imenso benefício que o mesmo representa para as pessoas que
solicitam orações e também para aqueles que se dedicam a orar pelos semelhantes.
é reaberto.
49

Uma análise mais aprofundada é apresentada no capítulo V, seção: “Capacitação de
Voluntários”, 210.
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Desde o princípio se objetivou criar uma equipe de intercessores que atendesse
não apenas a um site, mas a diversos sites, por uma razão de maximização de esforços.
Deste modo se formou a rede de oração “lugar de paz” formada e administrada por
colaboradores do site www.bibliaonline.net, e oferecida como um serviço gratuito a
diversos sites interessados.
Os primeiros sites parceiros do www.bibliaonline.net na rede de oração foram o
www.advir.com.br, www.paulistana.org.br e www.jesusvoltará.com.br. Com o passar do
tempo outros sites aderiram à esta rede de oração via internet, mas o número nunca
chegou a ser muito grande devido, principalmente, à falta de ações de marketing a fim de
disseminar a rede de oração.
A partir de 2006 foi criado um site para receber os pedidos de oração e
agradecimentos denominado www.lugardepaz.org.br, o qual podia ser acrescido como
uma sub-página nos sites parceiros que desejassem seguir este layout o qual acabou
emprestando o seu nome à rede de oração.50
Cada pessoa que posta um pedido de oração recebe uma confirmação por e-mail
de que a sua mensagem foi recebida pelo site. O pedido é enviado então para cinco
intercessores cujos cadastros estejam ativos. Deste modo espera-se que pelo menos uma
pessoa ore pelo internauta que postou o pedido no menor prazo possível. Em adição ao
envio dos pedidos imediatamente após a postagem, a partir da zero hora os pedidos
feitos ao longo do dia anterior são enviados para os intercessores que solicitaram para
receber pedidos de oração naquele dia da semana.
Cada intercessor, através de sua área de colaborador, tem a possibilidade de
escolher em quais dias da semana deseja receber os pedidos. Alguns escolhem receber
pedidos em três, cinco ou mesmo sete dias da semana. Outros escolhem receber pedidos
50

Cf. 79, este site surgiu para apoiar o programa de “Lugar de Paz” da TV Novo Tempo, o
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em apenas um dia. Uns escolhem receber um pedido por dia. Outros escolhem receber
dez pedidos por dia. A partir destas configurações,51 o computador faz um cálculo
complexo e distribui os pedidos entre os intercessores. O objetivo é fazer com que os
pedidos sejam distribuídos da forma mais equitativa possível, de modo que ninguém fique
sem receber orações de pelo menos um intercessor.
Quando o pedido chega ao e-mail do intercessor é acompanhado de um hiperlink
que lhe permite registrar que orou por aquela pessoa. O link leva o intercessor
diretamente à sua área de colaborador, o qual, mediante senha, registra haver orado por
aquele pedido. Desta forma o sistema bibliaonline tem o controle de quantas pessoas
oraram por quais pedidos. Os pedidos pelos quais ninguém ainda orou são exibidos na
área do intercessor, numa lista chamada “pedidos que ninguém registrou haver orado por
eles”.
Embora muitos intercessores intercedam e não informem ao site por qual pedido
oraram especificamente, muitos intercessores o fazem, o que nos permite afirmar que a
rede de oração “lugar de paz” tem orado por mais de 90% dos pedidos de oração
recebidos. Com base nos registros dos colaboradores, pode-se afirmar que foram feitas
orações por todos os pedidos que chegaram ao site no mês de outubro de 2008.
Assim que o sistema bibliaonline toma conhecimento de que alguém orou por um
pedido, segue um e-mail para o internauta informando que o intercessor de nome tal orou
por seu pedido em determinado dia e hora. Os que enviam pedidos de oração ficam muito
felizes ao serem informados por e-mail de que alguém orou por eles.
Além de informar ao internauta que alguém orou por seu pedido, a rede de oração
do site www.bibliaonline.net permite ao intercessor enviar uma mensagem via e-mail para
qual apresenta pedidos de oração e agradecimentos, juntamente com mensagens de esperança.
51

Os intercessores podem reconfigurar estas preferências a qualquer momento através de
sua área de colaborador.
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o internauta que fez o pedido. Deste modo, a comunicação pode continuar através de
seus gerenciadores de e-mail, mas a partir deste momento a troca de informações não é
mais responsabilidade da equipe bibliaonline.
Todos os pedidos de oração que o intercessor informou ao site haver orado
permanecem numa lista de pessoas por quem ele orou, a qual pode ser acessada a partir
da sua área de colaborador. O intercessor conta ainda com o recurso de separar alguns
pedidos de oração especiais numa área chamada caderno de orações. Quando o
intercessor vêm a saber que um pedido foi atendido positivamente, pode registrar este
fato, e o mesmo passa a figurar na sua lista de pedidos atendidos. Estes recursos tornam
mais eficaz o trabalho dos intercessores.
A fim de motivar os intercessores em seu trabalho, a cada seis meses, em média,
é enviada uma mensagem eletrônica informando os resultados do trabalho da equipe e
relatando experiências interessantes ocorridas. Uma periodicidade pequena levando em
conta a importância do trabalho que os intercessores realizam.52
A rede de oração do site www.bibliaonline.net teve uma notável expansão ao
longo dos anos. Mais de 100 mil pedidos foram feitos até dezembro de 2005. Nos três
anos seguintes, entretanto, o serviço experimentou um crescimento surpreendente como
pode ser visto na tabela abaixo.
Tabela 15: Número de Pedidos de Oração Recebidos Anualmente
Atendimento

2001 a 2005

2006

2007

2008

Totais

Pedidos de Oração
recebidos

101.546

86.049

89.215

117.012

393.822

52

Ver sugestão a respeito na seção “Expandir o Ministério da Oração”, 223.
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O aumento expressivo dos números da rede de oração nos anos de 2006 a 2008
coincide com a expansão da TV Novo Tempo,53 a qual veicula diariamente o programa
“Lugar de Paz”, e divulga o endereço da página www.lugardepaz.org.br. Vê-se assim os
benefícios de múltiplas mídias cooperarem entre si na pregação do evangelho.
O tempo demonstrou que a iniciativa de se criar uma rede de oração foi bem
sucedida. De 2001 a 2008, mais de 390 mil pedidos e agradecimentos foram recebidos
em língua portuguesa.54 E, no entanto, orar por esta imensa quantidade de pessoas não
tem sobrecarregado a ninguém, graças ao exército de mais de seis mil intercessores
ativos. O crescente aumento dos intercessores ativos pode ser visto na tabela abaixo.
Tabela 16: Número de Intercessores Ativos
Atendimento

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Intercessores ativos
(dados cumulativos)

78

262

938

1914

3420

4713

6207

O serviço de pedidos de oração e agradecimentos do site www.bibliaonline.net,
tem beneficiado não apenas aos que pedem orações, mas também aos que oram. Os
intercessores que se dedicam a ajudar o próximo por meio de sua fé e da amizade
demonstrada para com os que solicitam orações relatam que tem sido os maiores
beneficiados. Afinal de contas, o intercessor que comparece com frequência na sala de
audiência de Deus através da oração passa a ter uma compreensão mais elevada do seu
próprio valor, da beleza de cada ser humano e da grandeza de Deus.
53

No ano de 2005 o Sisac mudou-se para Jacareí, SP, o que permitiu a ampliação dos
seus serviços. No ano de 2006 o Sisac obteve sociedade numa geradora de TV aberta, com sede
em Pindamonhangaba. Deste modo a TV Novo Tempo passou a ser acessada em sinal aberto em
todo o Vale do Paraíba, SP, e em diversos municípios do Brasil, e o número de telespectadores
aumentou consideravelmente.
54

De 2001 a 2008, mais de 412.000 pedidos e agradecimentos foram recebidos, somados
os sites em português e espanhol.
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Rede de Visitação
Um dos principais propósitos do site www.bibliaonline.net é contribuir para uma
melhor qualidade de vida das pessoas que procuram seus serviços. Intenta-se alcançar
este objetivo não somente através dos serviços on-line, mas também através de uma
interação pessoal junto aqueles que aceitam ser visitados em seus lares.
O aluno que faz um dos cursos bíblicos oferecidos pelo site www.bibliaonline.net
na lição 10 é consultado se aceita receber uma visita.55 Na opinião dos diretores do site, à
esta altura do curso, a probabilidade do aluno aceitar ser visitado é bem maior do que se
fosse consultado a respeito no início do curso. Devido aos vários serviços oferecidos,
espera-se que o aluno tenha desenvolvido um grau de confiança na equipe bibliaonline.
Entre as atividades com maior chance de estabelecer a confiança no site, pode-se
mencionar o serviço de aconselhamento e respostas bíblicas, a rede de oração e o
contato por e-mail com o instrutor bíblico.
A liderança do site sabia que efetivar a visita oferecida seria uma tarefa quase
impossível diante das dificuldades logísticas de coordenação de esforços junto à igreja
local, pastores, associações e visitadores voluntários cadastrados via internet. No entanto,
mesmo assim, escolheram oferecer a visita aos alunos, tendo em vista a sua extrema
importância em termos de valorização do ser humano e de evangelização.
Os primeiros nove meses de atuação do site www.bibliaonline.net em parceria
com “A Voz da Profecia”, de abril de 2001 a dezembro de 2001, resultaram em 91
solicitações de visitas. Em apenas duas destas solicitações foi localizado um visitador
cadastrado. Levando-se em conta que a maioria dos 34 visitadores cadastrados junto ao
55

A exceção é o curso “santuário” que possui apenas quatro lições. Neste caso o aluno é
perguntado se deseja receber uma visita na última lição.
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site www.bibliaonline.net residia noutras cidades, que não a dos alunos, a tarefa era, sem
dúvida, desafiadora.
A fim de prover visitação aos alunos seguiu-se o caminho habitual utilizado pela
Escola Bíblica da Novo Tempo, de enviar cartas para a igreja local adventista mais
próxima do interessado.56 O nome e o endereço completo do aluno e dados úteis, como o
curso bíblico que o mesmo estava fazendo, eram enviados para a igreja mais próxima
solicitando que fosse providenciada uma pessoa para visitar o aluno. Pedia-se também
que a Escola Bíblica fosse informada acerca da data em que a visita havia sido efetuada e
o nome do visitador. A fim de facilitar a comunicação relatando a visita, seguia um
formulário com os dados do aluno e um envelope carta-resposta pré-franqueado. Através
destes relatórios por correspondência, soube-se de sete pessoas visitadas em 2001, um
número bastante pequeno em comparação com os que haviam solicitado visita.57
As dificuldades para se efetivar a visitação aos alunos fizeram com que a diretoria
do site www.bibliaonline.net buscasse meios de aumentar o número de visitadores e
aprimorasse o sistema de relatórios de visitas efetuadas.
A criação do site www.amigosdejesus.com.br, lançado com o propósito de
aumentar o número de pessoas visitadas, contribuiu também para o aumento de
visitadores.58 Neste site era possível não apenas visualizar geograficamente quem estava
solicitando visita, mas também se cadastrar para visitar alguém e efetuar o relatório de
visita efetuada.
56

A carta que solicitava para que alguém da igreja efetuasse a visita e devolvesse o
formulário informando a data em que a visita tinha sido feita era assinada pelo ministério “A Voz da
Profecia”.
57

É possível que mais pessoas tenham sido visitadas, mas este foi o número obtido pelos

relatórios.
58

Registro feito em 27/12/2001.
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O conteúdo da página www.amigosdejesus.com.br, para maior visibilidade, foi
duplicado no site advir,59 onde recebeu diversos nomes. Inicialmente chamava-se “Missão
Global”, depois “Projeto Go One Million” e, por último, “Amigos de Jesus”.60 Na ocasião
era possível preencher um cadastro a fim de tornar-se um visitador em três sites:
www.bibliaonline.net, www.advir.com.br e www.amigosdejesus.com.br. A multiplicidade de
lugares na internet para se cadastrar voluntários para o trabalho de visitação tinha como
objetivo obter o maior número possível de colaboradores para esta obra tão importante.
No site www.amigosdejesus.com.br61 podia-se ver o mapa do Brasil e quantos
interessados haviam solicitado visita em cada estado e município, bastando para isso
clicar sobre a área desejada do mapa. O site exibia o número de pessoas pedindo visita
na cidade escolhida pelo usuário e convidava os internautas adventistas a escolherem
uma pessoa da lista para visitarem.62 Após terem o cadastro aprovado, os visitadores
recebiam em seu e-mail o nome e endereço daqueles a quem desejavam visitar em sua
geografia, e eram instruídos a prestarem um relatório tão logo a visita fosse realizada.
O relatório da visita efetuada podia ser feito tanto no site www.bibliaonline.net
como no site www.amigosdejesus.com.br. A expectativa era de que, mediante a utilização
dos recursos internéticos, o tempo decorrido entre a pessoa solicitar a visita e recebê-la
59

O www.bibliaonline.net se propõem a ser um site evangelizador, portanto seu público
alvo são os não convertidos. Não seria conveninente recrutar visitadores cristãos dentro de um site
voltado para não cristãos. Sendo assim, foi buscado um site cristão bastante visitado para se
tornar a base de recrutamento de visitadores. O site escolhido foi o www.advir.com.br.
60

A razão para a utilização dos dois primeiros nomes foi para estar em harmonia com os
projetos evangelísticos da igreja adventista de cunho mundial que estavam em andamento.
“Missão Global” e “Go One Million” se tornaram frases catalizadoras do interesse evangelizador
voluntário adventista. O terceiro nome faz referência a importância de falar de Jesus aos outros
como uma demonstração de amizade à Ele.
61

O site www.amigosdejesus.com.br foi utilizado como um apoio ao serviço de visitação
até o ano de 2005. A partir desse ano o cadastro de visitadores por meio deste site foi
descontinuado.
62

Devido à natureza da visita a ser feita, somente adventistas do sétimo dia eram
aprovados para atuarem como visitadores.
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seria abreviado em comparação com o encaminhamento tradicional via correios. Além
disso, os relatórios de visita efetuados por este sistema se tornariam escalonáveis, isto é,
estariam à disposição de diversas instituições, pessoas-chaves e níveis organizacionais,
tais como a Escola Bíblica da Novo Tempo, as igrejas locais, os pastores, as
Associações, as Uniões, a Sede Sul-Americana e a própria Associação Geral. Esta
sistemática de prestar relatório, via internet, da visita efetuada ao interessado era uma
abordagem nova e somente o tempo viria a confirmar se receberia a adesão dos
colaboradores e se demonstraria ser eficaz.
Alguns meses depois ocorreu o primeiro registro on-line de visita efetuada. O
visitador Aridnei Oliveira do Carmo, de 26 anos, informou ter visitado, no dia 7 de junho de
2002, ao aluno Francimar da Silva, de Campo Grande, MS, Brasil. Francimar da Silva
havia feito o curso “Encontro com a Vida” pela internet e fora atendido pelo instrutor
bíblico André Lopes Aricó. O relatório da visita continha ainda o seguinte depoimento do
visitador: “Conheci o Francimar e sua esposa Vânia. Estão acompanhando o programa de
TV ‘Está Escrito’ todas as semanas e fazendo o estudo bíblico do mesmo. Como estão
muito interessados, estarei fazendo, a pedido deles, também o curso ‘A Bíblia Ensina’.”63
Os organizadores do site www.bibliaonline.net receberam com grande alegria o
primeiro registro on-line de visita efetuada. Um longo caminho ainda necessitava ser
percorrido, mas o primeiro registro evidenciava que a programação computacional estava
funcionando corretamente e o processo de efetuar o relatório foi corretamente utilizado. A
esperança era de que muitos outros relatórios de visitas chegassem por este sistema
eletrônico.
A somatória de esforços dos sites www.bibliaonline.net, www.advir.com.br e
www.amigosdejesus.com.br trouxe um retorno excelente em termos de novos visitadores
63

Francimar da Silva, relatório de visita arquivado no banco de dados do site
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e demais colaboradores. Tanto que em dezembro de 2003 o número de visitadores
superava o de instrutores bíblicos e intercessores, conforme pode ser confirmado na
tabela abaixo.64
Tabela 17: Colaboradores do Site www.bibliaonline.net
em 11 de Dezembro de 2003
Colaboradores do site www.bibliaonline.net

Totais

Visitadores

584

Instrutores

473

Conselheiros

405

Intercessores

344

Pastores

37

A tabela acima registra o momento em que o número de visitadores superou o
número de colaboradores em outras categorias. Nos anos seguintes o número de
visitadores cresceu, mas não na mesma proporção que os demais colaboradores.
As pessoas que solicitam visita o fazem através de um dos cursos bíblicos.
Embora o número de alunos do curso bíblico tenha crescido de forma quase ininterrupta
nos últimos anos, o mesmo não aconteceu com as solicitações de visitas.65 Tal fato pode
ser confirmado na tabela a seguir.

www.bibliaonline.net, 07/06/2002.
64
65

Dados obtidos em 11/12/2003.

O ano de 2007 foi o único que registrou um pequeno decréscimo no número de alunos
de cursos bíblicos em relação ao ano anterior.
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Tabela 18: Comparativo Entre Alunos que Iniciaram Cursos Bíblicos e
Alunos que Solicitaram Visita
Visitação

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Iniciaram os cursos

2.659

3.302

6.670

8.573

12.478

15.179

14.803

16.873

Solicitaram Visita

91

80

365

400

387

172

207

264

% iniciaram CB e
solicitaram visita

3,4

2,4

5,5

4,7

3,1

1,1

1,4

1,6

Até 2004 o número de pessoas solicitando visitas cresceu e, a partir de 2005,
declinou. Mesmo considerando os índices percentuais de pessoas que solicitaram visita
em relação aos que iniciaram os cursos, vemos uma queda significativa.
O número de solicitações de visita declinou percentualmente não apenas em
comparação com os alunos iniciantes, mas também em comparação com os alunos
concluintes dos cursos bíblicos, conforme pode ser verificado na tabela abaixo.
Tabela 19: Comparativo entre Alunos Concluintes e Alunos que Solicitaram Visita
Visitação

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Concluíram cursos
Bíblicos66

788

1.266

1.678

2.798

3.406

3.137

2.887

Solicitaram Visita

80

365

400

387

172

207

264

% de concluintes que
solicitaram visita

10,2

28,8

23,8

13,8

5,0

6,6

9,1

A tabela revela um quadro que precisaria ser melhor investigado. Enquanto entre
2003 e 2004 a taxa comparativa entre alunos concluintes e aqueles que solicitaram visita
permaneceu entre 23% e 28%; de 2006 a 2008 a taxa permaneceu entre 5% e 9,1%.
66

Não foi possível informar o número de pessoas que concluíram os cursos bíblicos no ano
de 2001. Dados não disponíveis.
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As duas últimas tabelas nos permitiram acompanhar os índices de pessoas que
iniciaram ou concluíram cursos bíblicos e solicitaram visitas. Um dado ainda mais
relevante é o índice de pessoas visitadas. A próxima tabela provê esta informação.
Tabela 20: Comparativo Entre Visitas Solicitadas e Visitas Efetuadas
Visitação

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Totais

Solicitaram Visita

91

80

381

400

387

172

207

264

1982

Receberam Visita

7

12

60

286

110

22

49

91

637

%

7,7

15,0

15,7

71,5

28,4

12,8

23,7

34,5

26,2

Os dados acima revelam que o número de pessoas visitadas tem deixado a
desejar, pois, no cômputo geral, apenas 26,2,%, das pessoas que solicitam visita têm sido
visitadas, a contar pelos relatórios. A dificuldade de obter visitação aos alunos foi
percebida bem cedo pelos diretores do site www.bibliaonline.net e diversas alternativas
começaram a ser buscadas a fim de solucionar a questão.
Antes de tomar outras medidas era necessário esclarecer se a dificuldade residia
apenas nos relatórios que não eram feitos, ou se os alunos realmente não eram visitados.
A fim de dirimir esta dúvida, em 2003 foi feita uma pesquisa com o objetivo de determinar
quantas daquelas pessoas que constavam nos relatórios como não tendo sido visitadas,
na verdade tinham sido visitadas, mas o relatório não havia sido feito.
O estudo ocorreu da seguinte maneira. Foram enviados e-mails para 321 pessoas
que constavam como não tendo sido visitadas em 2003. No e-mail foi feita a pergunta se
haviam recebido a visita prometida pelo site. Responderam ao e-mail 63 pessoas, sendo
que 24 (38%) afirmaram terem recebido a visita, e 39 (62%) que não tinham sido
visitadas. Se o mesmo padrão ocorreu com as 321 pessoas tidas como não visitadas pelo
relatório, podemos estimar que 38 % delas, ou seja, 122 pessoas tenham recebido a visita
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em adição às 60 tidas como visitadas pelo relatório. Isto significa que o número de
pessoas visitadas no ano de 2003 pode ter chegado a 182 pessoas.67 Por esta estimativa
o percentual de pessoas visitadas em 2003 mudaria de 15,7% para 47,8%.
O estudo por amostragem realizado junto aos alunos dos cursos bíblicos em 2003
revelou que uma boa quantidade de pessoas que nos relatórios constavam como não
tendo sido visitadas, na verdade receberam a visita. Podem ter sido visitas encaminhadas
pela Associação, por pastores distritais, pela Escola Bíblica da Novo Tempo ou mesmo
pelos visitadores cadastrados, mas cujo relatório de visita efetuada não tenha sido
informado ao sistema computacional do site www.bibliaonline.net.
Os diretores do site ficaram aliviados ao saber dos resultados da pesquisa, a qual
atestou que em 2003 um número maior de alunos recebeu a visita do que os índices
obtidos através dos relatórios. Os resultados, entretanto, não eram satisfatórios, pois
apenas a metade alunos tinham sido visitados. Diante disso Marcelo e Jobson decidiram
redobrar esforços diante deste desafio. Para o ano seguinte foram obtidos os préstimos
de Neusa Chavier, administradora de empresas, que voluntariamente coordenou a
visitação aos alunos em 2004, com excelentes resultados, como pode ser visto na tabela
20 acima.
Duas ações executadas por Neusa alavancaram o serviço de visitação. A primeira,
foi contatar rapidamente, por e-mail ou telefone, o visitador mais próximo de cada
interessado e solicitar o seu empenho. A segunda foi manter um relacionamento estreito
com as secretárias dos presidentes das Associações, que por sua vez repassavam aos
pastores distritais os nomes de pessoas a serem visitadas na geografia de atuação deles.
Medidas como estas desenvolvidas de modo organizado e sistemático resultaram em
71,5% de alunos visitados em 2004, o melhor índice de pessoas visitadas até o presente.
67

O número 182 é a soma das 60 pessoas apontadas como visitadas pelo relatório mais
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A partir de 2005, Neusa não pôde continuar como responsável pela visitação aos
alunos, devido a mudanças em suas atividades profissionais. A diretoria do site
www.bibliaonline.net buscou encontrar alguém voluntário que pudesse continuar com este
serviço, mas não encontrou. Ao longo de todo o ano de 2005 tal pessoa não foi
encontrada, o que fez cair o percentual de pessoas visitadas de 71,5% para 28,4%.
Começou a cristalizar a idéia de que para coordenar a visitação do site o mais
adequado seria contratar uma pessoa assalariada, de tempo parcial ou integral, pois uma
pessoa voluntária dificilmente teria condições de atender as demandas da função. Esta
preocupação foi passada para a diretoria da Novo Tempo, a qual designou um funcionário
da Escola Bíblica para coordenar a visitação aos interessados.
A designação de um funcionário da Escola Bíblica para cuidar da visitação aos
alunos ocorreu em 2006, ano em que o site www.bibliaonline.net passou aos cuidados da
Novo Tempo. As esperanças eram grandes de que ocorresse um crescimento no
percentual de alunos visitados, mas tal expectativa não foi correspondida. A partir dos
relatórios inseridos no banco de dados do site, o percentual de pessoas visitadas em
2006 foi de apenas 12,8%. Nos anos seguintes os índices melhoraram, mas não
chegaram a 35% de alunos visitados.
Quando uma pessoa aceita receber a visita de um representante do site
www.bibliaonline.net, é grande a nossa responsabilidade, como igreja, em prover alguém
para efetuar esta visita.
Numa época em que as pessoas estão cada vez mais solitárias e isoladas, até
mesmo devido ao crescente uso da internet, visitá-las em sua residência e oferecer uma
as 122 que o estudo por amostragem indicou que podem ter sido visitadas.
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amizade sincera é algo muito valioso. O serviço de visitação dignifica o ser humano e
representa um enorme potencial evangelístico.68
Cada pessoa que visita alguém que necessita de atenção está de uma maneira
muito apropriada continuando a obra de Cristo, que veio a este mundo para ensinar o
significado do amor: “Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para
servir e dar a sua vida para salvar muita gente” (Mateus 20:28, NTLH).

Consulta Bíblica
Outro serviço do site www.bibliaonline.net bastante requisitado é a consulta
bíblica. Na página principal do site é possível efetuar uma busca por referência
escriturística, e na página “pesquisa bíblica” pode-se efetuar uma busca bíblica por
palavras ou frases. Aqueles, porém, que desejam uma pesquisa mais elaborada, seja por
referência escriturística, ou por palavras e frases, ou ainda em diversas línguas e
traduções, podem fazê-lo na seção “pesquisa avançada”.
Inúmeras pessoas que desejam consultar a Bíblia ou mesmo lê-la encontram a
página de “pesquisa avançada” do site www.bibliaonline.net por meio de uma ferramenta
de busca na internet. Este fato ilustra o quanto o serviço de consulta bíblica é apreciado
pelos internautas.
A seguinte imagem mostra a página “pesquisa avançada” e seus recursos:
68

Propostas que podem contribuir nesta direção são apresentadas no capítulo V, seção
“Alcançar Eficácia na Visitação aos Interessados”, 225.
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Figura 11: Seção Pesquisa Bíblica Avançada do Site www.bibliaonline.net
Através desta página é possível pesquisar palavras e/ou frases ou referências
escriturísticas em português e também em outras línguas. Estão disponíveis para serem
consultadas três traduções em português e dez traduções em outras línguas. Pode-se
também proceder a uma busca nos livros apócrifos. Desta maneira os internautas podem
localizar aquele verso desejado, do qual lembram apenas uma ou mais palavras, para
escrever um artigo, preparar um sermão ou repartir o evangelho com alguém.
Faz parte da filosofia do site apenas divulgar versões bíblicas com autorização por
escrito dos detentores dos direitos autorais. O site possui permissão da Sociedade Bíblica
do Brasil para divulgar as versões em português “Edição Revista e Atualizada no Brasil” e
“Nova Tradução na Linguagem de Hoje”. As demais versões bíblicas exibidas no site são
de domínio público e, portanto, dispensam autorização.
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Para aqueles que gostam de se aprofundar no conhecimento bíblico, o site traz
uma ferramenta de consulta às palavras hebraicas, aramaicas e gregas e seus
significados, a partir da catalogação feita por James Strong.69 Uma das melhores
maneiras de conhecer a idéia verdadeira de uma palavra bíblica é olhar essa palavra em
um léxico bíblico para ver os seus significados linguísticos originais e como foi traduzida
em vários textos bíblicos e em diversas traduções. A Concordância e Léxico Strong
possibilita esta experiência. Na seção “pesquisa avançada” do site www.bibliaonline.net,
basta fornecer o número Strong correspondente a uma palavra hebraica, aramaica ou
grega, que o significado daquela palavra é apresentado em inglês.
A página “Pesquisa Bíblica”70 apresenta diversos atrativos. Na seção “Bibliaonline
Áudio” é possível ter acesso ao áudio da Bíblia, em português, inglês ou espanhol. Na
seção “A Bíblia em Esboço” é apresentada uma tabela com as palavras chaves, a
mensagem central e um resumo de cada livro da Bíblia. Na seção “Ano Bíblico” é exibido
um plano anual para a leitura da Bíblia sagrada em duas modalidades. A modalidade
“adulto” apresenta um guia para a leitura da Bíblia completa em um ano, através da leitura
de quatro capítulos diários. A modalidade “adolescente” apresenta um guia para a leitura
de capítulos selecionados da Bíblia, geralmente 1 capítulo por dia.
Outro recurso disponível a partir da página de “Pesquisa Bíblica” é um dicionário
bíblico com mais de 5.000 verbetes. Aqui é possível descobrir o significado de palavras,
nomes próprios, cidades, ou civilizações mencionadas na Bíblia. Deste modo os ensinos e
69

James Strong (14/08/1822-07/08/1894) foi um educador e erudito bíblico americano e
metodista, criador da Concordância Strong. Seu trabalho mais conhecido foi a Concordância
Bíblica Exaustiva de Strong, publicada pela primeira vez em 1890, com novas edições ainda sendo
publicadas. Nesta concordância ele enumerou cada raiz de palavra hebraica ou grega por ele
encontrada, para que facilmente palavras semelhantes pudessem ser localizadas ao longo do texto
bíblico. http://en.wikipedia.org/wiki/James_Strong_(theologian), acessado em 19/03/2009.
70

http://www.bibliaonline.net/acessar.cgi?pagina=pesquisa&lang=BR
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as histórias da Bíblia podem ser melhor compreendidos. O dicionário bíblico traz também
resenhas dos livros da Bíblia.
A área de “Consulta Bíblica” do site www.bibliaonline.net é bastante acessada,
seja por internautas que efetuam busca bíblica por palavras ou referências bíblicas, seja
por alunos que consultam os versos bíblicos apresentados nas lições. Ao clicar sobre um
versículo apresentado nas lições dos cursos bíblicos, a passagem correspondente é
exibida na janela lateral do curso bíblico. Deste modo, procura-se dar segurança ao
estudante de que ele está consultando, de fato, a Bíblia.
Através das páginas “pesquisa bíblica” e “pesquisa avançada”, o internauta
encontra um incentivo para suas pesquisas e reflexões sobre o Livro Sagrado. Entretanto,
estas páginas e seus serviços possuem pouca atratividade visual. Em termos de
usabilidade, muitas vezes é necessário dar vários cliques para se chegar a uma
informação desejada.71
Após a análise dos principais serviços do site www.bibliaonline.net, vê-se a seguir,
alguns resultados evangelísticos deste trabalho.

Resultados Evangelísticos
Diversos são os parâmetros que podem ser utilizados para avaliar a eficácia
evangelística de um site. Itens como quantidade de visitantes, satisfação do público alvo e
serviços mais procurados são alguns aspectos que merecem ser considerados. Contudo,
um dos aspectos mais relevantes é o número de pessoas que se decidem ao lado de
Cristo e são batizadas. Vê-se a seguir alguns destes pontos, bem como relatos de
pessoas que aceitaram a Cristo e foram batizadas por influência direta ou indireta do site
www.bibliaonline.net.
71

Sugestões de diversos melhoramentos para a área de “consulta bíblica” são
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Por influência direta do site queremos dizer o efeito que suas páginas e serviços
exercem diretamente sobre os usuários. Por influência indireta nos referimos à ações de
colaboradores do site, tais como intercessores, conselheiros, instrutores bíblicos,
visitadores e outros. Sob a designação de influência indireta incluímos também iniciativas
de instituições e meios de comunicação que apóiam ou fazem uso do site
www.bibliaonline.net.
Vê-se a seguir uma amostra dos resultados evangelísticos do site através de
algumas referências: (1) número de visitantes; (2) satisfação dos colaboradores; (3)
satisfação do público alvo; e (4) relatos de decisões por Cristo.

Número de Visitantes
As páginas de um site, por si só, constituem num meio eficaz de pregar o
evangelho. Quanto mais páginas são visitadas, mais a mensagem é disseminada. Muitas
pessoas têm acessado o site www.bibliaonline.net e sido beneficiadas pelos serviços
oferecidos. A tabela a seguir indica o número de visitas diárias ao site ao longo dos anos.
apresentadas mais detalhadamente no capítulo V, à partir da p. 203.
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Visitas Diárias ao Site
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Gráfico 35: Visitas Diárias ao Site www.bibliaonline.net de 2001 a 2008
O site www.bibliaonline.net tem tido um crescente número de pessoas visitando
suas páginas. Em 2008 a média diária de visitantes foi de 9.624, entretanto em diversos
dias o site registrou mais de 10.000 visitas.
O expressivo crescimento do site tem sido possível graças à divulgação que tem
sido feita pela TV Novo Tempo, pela rádio Novo Tempo, e diversos sites parceiros.
Fatores importantes para o crescimento dos acessos ao site também têm sido a qualidade
dos conteúdos e a dedicação dos colaboradores voluntários e do staff da escola bíblica,
os quais têm contribuído decisivamente para a satisfação dos usuários.

Satisfação dos Colaboradores
Algo muito importante é a satisfação daqueles que contribuem para levar
esperança a outras pessoas. Diversas mensagens recebidas dos colaboradores nos
permitem compreender que trabalhar para Jesus por meio das atividades do site
www.bibliaonline.net tem feito bem para eles. Confira a seguir algumas mensagens
enviadas por colaboradores.
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Quadro 4: Agradecimentos de Colaboradores do Site www.bibliaonline.net

Agradecimentos de colaboradores do site www.bibliaonline.net

Mensagem

Colaborador

Sou um dos muitos instrutores e visitadores cadastrados. SintoSalvador – BA
me agradecido a Deus por fazer parte deste trabalho.
Estou gostando muito de participar respondendo as perguntas dos
internautas. Há muitas perguntas interessantes e que nos levam a
Maringá - PR
refletir. Grato pela oportunidade!
Quando fui consultada sobre ser uma instrutora bíblica online
pensei que estaria apenas ajudando a outros, mas qual não foi
minha surpresa ao perceber como essa atividade fez com que eu Florianópolis - SC
crescesse espiritualmente.
Agradeço à Deus o privilégio de participar deste grupo de
intercessores. Tem feito muito bem a minha vida espiritual. Não
existe nada melhor do que estar em comunhão com O nosso Maria (Neizinha)
Senhor Jesus Cristo.
No ano de 2007, orei todos os dias pelos pedidos que chegaram
às minhas mãos. Algumas pessoas confirmaram que Deus
Elisabéte
atendeu as orações. Uma moça, é brasileira e vive na Noruega.
Curitiba
Tenho tido a oportunidade de conversar com ela e dar conselhos.

Reichert

-

Eu amo esse ministério!!! Tenho recebido muitos e-mails
agradecendo pelas orações, e testemunhando do que o Senhor
Anésia
Fonseca
tem feito. Muitas pessoas se tornam amigas. Conversamos pelo
Montes Claros - MG
MSN, ou por telefone. Realmente é muito bom ser útil!

-

Considero uma bênção orar por cada pedido que chega através da
internet. Quando termino de orar sinto uma paz, uma alegria, por Maria Lacerda - S. J.
ter feito a minha parte em ajudar a abreviar a volta de Jesus.
Campos - SP
É uma honra poder participar dessa rede tão maravilhosa!
Interceder pelos nossos irmãos é nosso dever como cristãos, e,
talvez, os mais ajudados nessa corrente de oração, somos nós
Rose Monfardini
mesmos. Pois, até quando estamos cansados e desanimados para
acessar nossos emails e ler cada pedido, Deus nos recobra o
ânimo e nos dá forças.
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Satisfação do Público-alvo
Outra maneira pela qual podemos averiguar a contribuição evangelística de um
site é analisar a satisfação do público alvo. Embora não seja possível estimar com
precisão a apreciação dos usuários pelo site, o que é algo muito particular, uma pequena
idéia pode ser obtida observando os agradecimentos enviados ao “fale conosco” do site e
as mensagens postadas no livro de visitas, como se vê a seguir.
Quadro 5: Discurso do Sujeito Coletivo - Agradecimentos Enviados ao
"Fale Conosco" do Site www.bibliaonline.net
Agradecimentos enviados ao "Fale Conosco" do site www.bibliaonline.net no ano de
2008
Texto

No. de ocorrências

Agradeço a Deus por ter encontrado este site maravilhoso.

98

Quero parabenizar a equipe pelo excelente trabalho desenvolvido.

72

Obrigado por orarem por mim e minha família.

32

Obrigado pela oportunidade de realizar este curso bíblico.

23

Este espaço tem abençoado muito a minha vida.

13

Estou feliz pela oportunidade de estar contribuindo com este site
sendo um colaborador.
Este site me ajudou a saber um pouco mais sobre a Palavra de
Deus.
Muito obrigado pelo atendimento. A equipe faz um trabalho
dedicado.
Agradeço a todos que tem orado por mim. Agradeço por respostas
recebidas.

12
11
11
11

Neste site eu tenho encontrado ajuda.

10

Gostaria de agradecer por terem feito um site tão completo e de
fácil acesso.

4

Parabéns aos criadores da estrutura do site.

2

Agradeço pelos conselhos enviados.

2
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Os criadores do www.bibliaonline.net consideram como muito valiosas as
mensagens enviadas ao “Fale Conosco” do site, tanto que criaram um banco de dados
com os agradecimentos e críticas recebidas. No ano de 2008, por exemplo, foram
recebidos 320 agradecimentos e 120 críticas. Acima, sob a forma de “Discurso do Sujeito
Coletivo”,72 pode ser vista uma seleção dos 301 principais elogios recebidos agrupados
por ordem decrescente de quantidade. Pelo visto os serviços e conteúdos do site têm
beneficiado a muitas pessoas, pois elas se referem ao trabalho como “maravilhoso”,
tecem elogios a “dedicada” equipe, e agradecem as “orações”, os “cursos bíblicos” e os
“conselhos” enviados.
O livro de visitas, disponibilizado desde o começo do site, também nos ajuda a
perceber o que as pessoas têm achado do site e seus serviços. Confira abaixo a
quantidade de usuários que assinaram o livro de visitas de 2000 a 2008.
Tabela 21: Número de Mensagens no Livro de Visitas do Site www.bibliaonline.net
Ano

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Total

Mensagens
no Livro de
Visitas

120

22

143

429

852

1.538

2.798

3.187

2.939

12.028

De modo geral, exceto 2001 e 2008, o número de pessoas que assinaram o “Livro
de Visitas” cresceu a cada ano. Em 2007 mais de 3.000 textos foram escritos, dando uma
média de mais de 8 mensagens por dia. A imensa quantidade de pessoas que
escreveram no “Livro de Visitas” do site sugere que o mesmo é bastante apreciado.
72

O Discurso do Sujeito Coletivo é, um procedimento metodológico, próprio de pesquisas
sociais empíricas de corte qualitativo, que consiste numa forma qualitativa de representar o
pensamento de uma coletividade, o que se faz agregando, num só discurso-síntese, conteúdos
discursivos de sentido semelhante emitidos por pessoas distintas, como respostas a perguntas
abertas de questionário. Este método foi desenvolvido por Fernando e Ana Maria Cavalcanti
Lefevre e têm sido bastante utilizado para expressar aspectos qualitativos e quantitativos do
pensamento coletivo. Fernando Lefevre, “O Pensamento Coletivo Como Soma Qualitativa”
http://hygeia.fsp.usp.br/quali-saude/soma%20qualitativa%209%20de%20fevereiro%20dez
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Vejamos, entretanto, o que os usuários têm escrito tomando como base alguns registros
do dia 3 de fevereiro de 2009.
Quadro 6 - Seleção de Mensagens do "Livro de Visitas" do Site
www.bibliaonline.net no dia 3 de fevereiro de 2009
Mensagens deixadas no "Livro de Visitas" do site www.bibliaonline.net no dia 3 de
fevereiro de 2009
Texto

Nome do usuário

Não conhecia este site e ao acessar pela primeira vez fiquei
maravilhada com o trabalho. Que Deus possa derramar sabedoria do
Espírito Santo sobre vocês para que possam continuar com mãos
firmes neste trabalho lindo.

Luzia Aparecida da
Silveira, de
Ceilândia, DF.

Gostei muito do trabalho realizado por vocês. Passo por momentos
difíceis, mas fiquei muito feliz, quando recebi a primeira mensagem
dizendo que estavam orando pelo meu pedido. Que Deus possa estar
abençoando cada vez mais esse trabalho tão importante.

Roseli de Jesus
Martins, de
Americana, SP.

É a maneira mais fácil que tenho para ler a Bíblia no meu dia-dia, já
que trabalho e tenho uma vida muito corrida. Tudo que preciso tenho
encontrado aqui. Obrigado pela colaboração, mesmo que indireta, em
minha vida espiritual.

Flavia Leolete, de
Maricá, RJ.

Parabéns pelo site. As informações nele contidas são de grande ajuda
para pessoas como eu, que gostam de pesquisar e conhecer um
pouco mais das riquezas contidas na Bíblia.

Uilma Miguel de
Lima Medeiros, de
São José dos
Campos, SP.

O “Livro de Visitas” de um site revela aspectos interessantes acerca de como os
usuários percebem o trabalho do mesmo. Os agradecimentos apresentados acima se
referem a apenas um dia. Uma seleção mais abrangente com 64 mensagens do “Livro de
%202004.htm, acessado em 19/02/2009.

194
Visitas” do site www.bibliaonline.net, compiladas por Claudia Castello, pode ser vista no
Apêndice D-2.
Embora as participações no “Livro de Visitas” não sejam a único recurso para
medir o grau de satisfação do cliente, elas servem de termômetro para se avaliar que
serviços estão sendo mais apreciados pelos usuários.
Tomando como base os agradecimentos enviados ao “Fale Conosco” e os
comentários feitos no “Livro de Visitas” pode-se afirmar que as áreas mais apreciadas do
site www.bibliaonline.net são a consulta bíblica, os cursos bíblicos, os artigos publicados,
a área de aconselhamento e a rede de oração. Cada um destes serviços tem contribuído
para que o site seja muito estimado pelos usuários e ajudado a levar o conhecimento do
amor de Deus. Como resultado do trabalho do site diversas pessoas têm sido batizadas
na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não é possível precisar quantas pessoas se
decidiram ao lado de Cristo por influência direta ou indireta do trabalho do site, mas as
histórias apresentadas a seguir confirmam que o site tem contribuído para muitos
batismos.

Relatos de Decisões por Cristo
Maria Lourdes dos Santos, uma jovem estudante de processamento de dados,
através do testemunho de um amigo adventista começou a frequentar a Igreja Adventista,
Central de Brasília. Desejando conhecer mais sobre a igreja, acessou a internet e fez um
curso bíblico do site www.bibliaonline.net. Seu instrutor à distância foi Paulo César da
Silva, Ancião da Igreja da Penha Circular, no Rio de Janeiro. Através de e-mails e
também telefonemas Lourdes e Paulo desenvolveram uma boa amizade.
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Conforme Lourdes descobria novas verdades bíblicas Paulo a incentivou a "ser
forte em Cristo, diante das possíveis incompreensões da família e dos amigos".73 Lourdes
recebeu estudos do pastor auxiliar da Igreja Central de Brasília, Sérgio Belchol, e no dia
26 de maio de 2002, foi batizada pelo pastor Claudio Vilela. Mesmo após o seu batismo,
Lourdes continua a receber a atenção do instrutor bíblico Paulo César da Silva. Lourdes
foi a primeira pessoa, que se tem notícia, a ser batizada por influência do site
www.bibliaonline.net.
Outra pessoa batizada em 2002 foi Narjara Rocha Reis. Ela própria relata a sua
experiência.
Meu nome é Narjara, tenho 19 anos, moro em Belford Roxo, RJ. Conheci a irmã Eliete,
quando me inscrevi para fazer o curso bíblico pela internet, só que fiz o curso com uma irmã
da igreja. Então a irmã Eliete continuou mantendo contato comigo. Saber que uma pessoa
que nunca me viu se importava muito comigo foi muito importante para mim. Agradeço muito
a Deus por tê-la conhecido, pois em meus momentos de dúvida as palavras que essa irmã
me escreveu, me davam mais certeza de que eu tinha escolhido o caminho certo. Batizei-me
em 05 de outubro de 2002.74

A fim de alcançar pessoas para Cristo são necessários esforços conjuntos. O
relato a seguir ilustra bem isso. O administrador Zenon Jerônimo Rabelo ouviu falar da
Igreja Adventista por meio do amigo, Roberto Ivan Brange, que sintonizou casualmente a
rádio Novo Tempo de Florianópolis. Zenon decidiu conferir os ensinos dos adventistas do
sétimo dia, descobriu o site www.bibliaonline.net e fez três cursos bíblicos. Quando Zenon
e Roberto visitaram a igreja local, foram muito bem recebidos pelo irmão Luciano Souza,
o qual posteriormente estudou a Bíblia com eles. Após oito meses, no dia 24 de agosto de
2003, Zenon e Roberto foram batizados na igreja de Biguaçu, SC.75 Importante para a
decisão deles foi a integração rádio, internet, e Igreja local. Histórias como as de Zenon e
73

Paulo César da Silva, entrevista por telefone em 23/10/2002.

74

Narjara Rocha Reis, e-mail enviado em 19/02/2003.

75

Claudia Navrotski Chagas, e-mail enviado em 25/08/2003.
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Roberto nos animam a continuar a semeadura do evangelho utilizando todos os meios de
comunicação disponíveis.
Bianka Karla Alves Reis recebeu emprestado de sua mãe, um CD do quarteto
“Arautos do Rei”, o qual tinha uma faixa multimídia. Acessando o site dos “Arautos do
Rei”, ela encontrou o link para o www.bibliaonline.net, e no dia 20 de maio de 2003,
iniciou o curso “A Bíblia Ensina”. Concluiu as 18 lições do curso em 18 dias. No mês de
junho fez o curso “Encontro com a Vida” e no mês de julho fez o curso “A Esperança é
Jesus”. Ela relata que algumas semanas após chegar à igreja local perguntou se podia se
batizar, e lhe foi dito: “antes você precisa fazer um curso bíblico”, ao que ela respondeu:
“já fiz três cursos através da internet”. Emocionado o irmão entendeu que ela estava
preparada para ser adventista. A liderança da igreja entendeu que ela estava pronta para
ser batizada, e em 14 de setembro de 2003 ocorreu o seu batismo.76 Cinco anos depois,
Bianka continua firme na fé e atua como diretora do departamento de Comunicação e
como secretária da Igreja de São João Batista, em Belo Horizonte, MG.77 Histórias como
as de Bianka ilustram que os cursos bíblicos via internet podem beneficiar principalmente
as pessoas que se encontram numa fase de busca espiritual.
Outra pessoa batizada por influência do site www.bibliaonline.net e seus
colaboradores foi Edvânia Cardoso. Ela própria nos deu a notícia através do seguinte email:
Queria informar a todos do site www.bibliaonline.net que hoje já sou membro batizada da
Igreja Adventista do Sétimo Dia da cidade de Cabedelo, na Paraíba. Não é muito próximo da
minha casa mais vou sempre às sextas, sábados e domingos. Também faço parte do Clube
de Desbravadores Águia Real. Que Deus abençoe a todos vocês.78

76

Bianka Karla Alves Reis, e-mail enviado em 18/11/2003.

77

Bianka Karla Alves Reis, entrevista por telefone em 29/01/2009.

78

Edvânia Cardoso, e-mail enviado a Neusa Chavier em 01/09/2004.

197
Edvânia fez o curso via internet “A Esperança é Jesus” e teve como instrutora
bíblica à distância, Marileide Ribeiro. Depois foi visitada por Wanderléia Santos, uma
visitadora

cadastrada

junto

ao

site

www.bibliaonline.net.

A

dedicação

destas

colaboradoras aliada à receptividade da igreja local resultaram no seu batismo em 2004.
O testemunho de Denise Mesquita, exibido a seguir, apresenta detalhes sobre o
modo como uma pessoa sedenta espiritualmente pode ser beneficiada pela internet. Seu
depoimento lança luz sobre a importância da elaboração de cursos bíblicos bem
preparados e da ação de dedicados instrutores bíblicos via internet.
No início de agosto de 2004, estava “passeando” na internet, procurando algo que me
interessasse e encontrei, sem querer, um site: www.bibliaonline.net. Eles ofereciam três
cursos: “Encontro com a Vida”, “A Bíblia Ensina” e “A Esperança é Jesus”. Fiz o primeiro
curso e gostei muito. A minha instrutora chamava-se Elizete B. Oliveira. Ela me atendeu com
muita atenção e, no final das lições, quando eu tinha alguma dúvida, ela procurava sempre
me responder com presteza. Terminado este curso, me inscrevi no segundo “A Bíblia
Ensina”, e tive como instrutor Amílcar Nunes Ribeiro. Apesar de ser um curso muito básico,
meu instrutor foi sempre solícito comigo e mandava-me mensagens de apoio, para que eu
não desistisse. No entanto, eu estava achando estes cursos muito simples e não prossegui
com o terceiro. Continuei brincando na internet e encontrei algo que chamou a minha
atenção: “Apocalipse, a Resposta”. Questionei mesmo. Antes de chegar à metade do curso,
cheguei a pensar, e escrevi para a equipe que o elaborara, que aquilo era uma simples
propaganda de alguns adventistas, que queriam chamar a atenção sobre si. Meu instrutor,
Marcus Tadeu Duarte, teve muito trabalho comigo, mas, com toda a paciência, me dizia:
‘Escreva para o meu e-mail particular, pois suas dúvidas poderão ser esclarecidas com mais
detalhes, sempre com base na Palavra de Deus. Não desista do curso, pois nas próximas
lições você entenderá tudo.’ Então, no final da lição número 24, meus olhos foram abertos
totalmente para esta verdade e, atendi, com plena consciência de tudo o que isto significa,
ao apelo: ‘Sim, desejo batizar-me na Igreja Adventista do Sétimo Dia’. ...Eu amo ao meu
Deus! Eu te amo Jesus! 79

Menos de três meses transcorreram desde que Denise completou a última lição do
curso “Apocalipse, a Resposta”, e o seu batismo, em 24 de outubro de 2004, na Igreja
Adventista Central de Torres, RS. Sua história ilustra a contribuição que instrutores
bíblicos dedicados e habilidosos podem dar a alunos via internet, sedentos de
conhecimento bíblico.
79

Denise Mesquita, mensagem enviada para o site www.bibliaonline.net, seção de
agradecimentos, em 09/01/2005.
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Em 2005, Lindiara, de Pato Branco, PR, foi batizada após ter feito estudos bíblicos
por meio da internet. Só que no seu caso, os estudos não foram feitos através do site
www.bibliaonline.net, mas sim através de um programa de comunicação instantânea. Seu
instrutor foi Dario Cesar de Lins, ancião da Igreja de Bom Retiro, SC. Após prepará-la
para o batismo, Dario recebeu autorização da Associação Catarinense para batizar a expastora pentecostal.80 Em 15 de janeiro de 2005, Lindiara e seu filho Pedro Vieira foram
batizados na Igreja de Bom Retiro, SC, e recebidos como membros da Igreja Adventista
do Sétimo Dia de Pato Branco, no Paraná.81
Giovana Rocha morava no interior do Estado de São Paulo e, ao se mudar para a
capital,

com

o

propósito

de

estudar,

encontrou

os

cursos bíblicos do

site

www.bibliaonline.net na internet e se interessou por eles. Como, na época, não tinha
computador em casa, Giovana fazia as lições do curso bíblico no laboratório de
Informática da escola onde estudava. Giovana fez quatro cursos bíblicos num breve
espaço de tempo, e pediu em todos eles para ser visitada. A visita demorou cerca de três
meses para acontecer, até que numa semana foi visitada por jovens da Igreja de
Mirandópolis e, na outra semana, foi visitada por jovens da Igreja Central Paulistana.
Após ser visitada, Giovana começou a frequentar a igreja e não parou mais de ir até ser
batizada cinco meses depois. O batismo de Giovana Rocha foi realizado na Igreja Central
Paulistana, no sábado, 8 de abril de 2006, por ocasião do I Encontro de Colaboradores
Bibliaonline.
Em 2007 a intercessora Luciana Miguel escreveu para a Rede Novo Tempo
relatando o batismo da Débora:
80

A prática da IASD no Brasil é de que apenas pastores ordenados oficiem cerimônias
batismais. Entretanto o irmão Dário, ancião da Igreja de Bom Retiro, SC, recebeu permissão para
batizar Lindiara, através de um voto da Comissão Diretiva da Associação Catarinense da IASD, em
função da sua liderança espiritual e da sua contribuição para a decisão dela em prol do batismo.
81

Dario Cesar de Lins, entrevista por telefone em 28/01/2009.
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Uma das pessoas por quem orei e com quem mantive contato falando-lhe de Jesus foi a
Débora. Ela tomou a decisão de seguir a Jesus e tornou-se membro da Igreja Adventista do
Setimo Dia. Glória à Deus por isso. Muito obrigada pela oportunidade de participar como
colaboradora desse programa. Fiquem com Deus.82

Um dos aspectos mais importantes no processo de uma pessoa se decidir pelo
batismo é ela ser visitada em seu lar. Isto é particularmente importante para aqueles que
fazem um curso bíblico via internet. No dia 25 de maio de 2007 o nome de Joziane Grippa
foi enviado para Newton Fezer, um empresário que tem mantido obreiros bíblicos em
Vitória, Espírito Santo, para visitarem os interessados despertados por meio do rádio, TV,
internet e outros meios de comunicação. Como fruto da atenção recebida pelos obreiros
bíblicos, Joziane foi batizada em 30 de junho de 2007.83
A dedicação dos colaboradores www.bibliaonline.net tem sido decisiva nas
decisões por Cristo que têm ocorrido. Marta Cristina de Castro Reis cadastrou-se como
visitadora junto ao site www.bibliaonline.net em 2007. Neste mesmo ano teve a
oportunidade de visitar uma pessoa na cidade de Cachoeira Paulista, SP, que havia
solicitado visita após assistir a TV Novo Tempo. Marta relata:
Fui visitar a Maria de Lourdes. Estudamos a Bíblia e ela aceitou a Jesus e se batizou. Suas
maneiras de agir com a família têm mudado e eles têm visto essa mudança. Mesmo após o
seu batismo continuamos a estudar a Bíblia. Ela não se cansa de falar que encontrou a
felicidade.84

Adams Santos relata que atendeu a uma pessoa que havia pedido oração através
do site www.bibliaonline.net. Na amizade que se seguiu os dois estudaram diversas
doutrinas bíblicas através de mensagens instantâneas na internet e puderam perceber a
82

Luciana Miguel, e-mail enviado para o programa “Lugar de Paz” da TV Novo Tempo em
06/01/2007.
83

Newton Fezer, entrevista por telefone em 29/01/2009.

84

Marta Cristina de Castro Reis, e-mail enviado em 04/12/2007.
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condução do Espírito Santo. Depois ela foi atendida por colportores e por um pastor da
região de Cachoeira do Sul, RS, e foi batizada no dia 11 de outubro de 2008.85
Histórias como estas ilustram o modo como a internet tem contribuído para o
batismo de diversas pessoas. Certamente muitas outras pessoas foram beneficiadas e
nada soubemos de suas histórias. Os relatos que chegaram até nós, entretanto, nos
permitem perceber

o

potencial

para

a

pregação

do

evangelho

que

o

site

www.bibliaonline.net e o meio internético representam.

Resumo e Conclusões
O site www.bibliaonline.net surgiu em 1999 numa iniciativa de Marcelo Castello e
sua esposa Claudia Garcia Castello. A partir de 2001, assumiu as características de uma
Escola Bíblica via internet, ao adotar um sistema de atendimento, idealizado por Jobson
Santos e desenvolvido por Marcelo, em que voluntários atuam como intercessores,
conselheiros, instrutores bíblicos e visitadores.
Em abril de 2001, numa parceria com a Escola Bíblica da Voz da Profecia, dois
cursos bíblicos on-line, foram lançados, “Encontro com a Vida” e “A Esperança é Jesus”, e
obtiveram excelente aceitação. Nos primeiros doze meses, mais de 2.500 alunos
começaram os cursos, dos quais 500 concluíram e 182 solicitaram para serem visitados.
O número de alunos de cursos bíblicos tem praticamente dobrado a cada dois anos.
Em 2004 foi lançada a versão em espanhol do site, sob a coordenação de Luiz
Zamorano. Solicitações têm chegado para que o site seja lançado também em inglês.
A partir de 2006, o site www.bibliaonline.net foi adotado pela Novo Tempo e
passou a ser administrado pela Escola Bíblica. Dois funcionários foram designados para
85

Adams Santos, e-mail enviado para o programa “Lições da Bíblia” da TV Novo Tempo
em 06/10/2008.
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responder as dúvidas dos colaboradores e internautas, e prover visitação aos
interessados.
Entre

os

melhoramentos

trazidos

pela

Escola

Bíblica

para

o

site

www.bibliaonline.net se destacam a moderação das respostas dadas pelos conselheiros e
a realização do I Encontro de Colaboradores. Outros encontros de colaboradores serão
bem vindos no futuro e certamente ajudarão no processo de capacitação dos voluntários.
Uma das grandes necessidades do site é desenvolver cursos bíblicos específicos
para a web, com maiores recursos de interatividade. Observou-se também a ausência de
cursos bíblicos para crianças e adolescentes. Cursos sobre família, saúde e
empreendedorismo também seriam bem vindos.
Por acreditarem na importância do contato pessoal em esforços evangelizadores,
os dirigentes do site têm oferecido aos alunos a possibilidade de serem visitados. A cada
ano, aproximadamente 250 alunos aceitam receber uma visita, contudo a média de
alunos visitados tem sido baixa. O maior índice foi obtido em 2004 quando 71% dos
alunos solicitantes foram visitados. Alcançar melhores resultados na visitação aos alunos
exigirá maior integração de esforços entre a Escola Bíblica via internet e diversos setores
da igreja organizada, tais como visitadores voluntários, pastores e sedes administrativas.
Mais de oito mil pedidos de oração por mês tem chegado ao site
www.bibliaonline.net, o que indica a enorme apreciação por este serviço. Orar por todas
estas pessoas tem sido possível graças ao trabalho dedicado de mais de seis mil
intercessores ativos.
O site www.bibliaonline.net tem vários motivos para comemorar, mas diversos
serviços do site têm enfrentado dificuldades e necessitam de maior atenção. O setor de
conselhos e respostas bíblicas experimentou uma desaceleração em 2007 e 2008
principalmente devido à diminuição no número de conselheiros atuantes. O serviço de
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consulta bíblica do site, um dos mais procurado, tem deixado a desejar no design e na
usabilidade.
Um aspecto desejável para o crescimento em quantidade e qualidade dos diversos
serviços será a adoção de práticas de educação à distância para a capacitação de
voluntários. Embora seminários presenciais possam ser realizados, o treinamento à
distância tem o potencial de beneficiar um número bem maior de colaboradores.86
Conselheiros e demais colaboradores voluntários bem assistidos atenderão aos
internautas com maior rapidez e qualidade, gerando maior satisfação e resultados.
O site www.bibliaonline.net tem desempenhado um papel evangelizador relevante,
e o número de acessos cresce a cada ano. Em 2008, aproximadamente dez mil pessoas
acessaram suas páginas diariamente. Os agradecimentos enviados ao site nos permitem
concluir que o mesmo é muito apreciado. Histórias de diversas pessoas batizadas como
resultado do trabalho do site e seus colaboradores confirmam que o evangelismo via
internet contribui para decisões ao lado de Cristo.
O potencial evangelístico do site www.bibliaonline.net, como uma Escola Bíblica
via internet, é enorme, e justifica receber maiores investimentos por parte da Igreja
Adventista do Sétimo Dia. A fim de continuar crescendo com qualidade, o site precisará
ser administrado por, pelo menos, quatro profissionais de tempo integral: um diretor de
evangelismo via internet, o qual deverá ser o responsável pelo site, um programador web,
um coordenador de interessados e um coordenador de voluntários.
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Maiores detalhes sobre os benefícios de um programa de capacitação de voluntários são
apresentados no capítulo V, 203.

CAPÍTULO V

PROPOSTAS SUGESTIVAS PARA O EVANGELISMO
ADVENTISTA VIA INTERNET
O estudo do desenvolvimento dos sites adventistas no Brasil, a pesquisa realizada
entre eles e as lições aprendidas junto à Escola Bíblica via internet trouxeram luz sobre
maneiras pelas quais a internet pode ser usada para maximizar o trabalho da pregação do
evangelho. São apresentadas a seguir ações já realizadas e propostas sugestivas para o
evangelismo adventista via internet em três principais frentes de atuação: (1)
Coordenação de Atividades na Web, (2) Capacitação de Colaboradores, e (3) Utilização
da Web como Ferramenta Evangelística.

Coordenação de Atividades na Web
A crescente utilização da internet no Brasil e no mundo justifica a preocupação da
Igreja Adventista do Sétimo Dia em utilizá-la em esforços evangelizadores. Alguns passos
já foram dados nessa direção, contudo, ações de liderança e coordenação da Internet
Adventista por parte da DSA são necessárias para melhor aproveitar as potencialidades
desta mídia.

Ações já Realizadas
Entre as ações realizadas que deram uma contribuição significativa à internet
adventista

brasileira,

mencionadas

previamente

neste

trabalho,

destacamos

primeiramente os pioneiros que lançaram os primeiros sites e adquiriram bons nomes de
domínios.
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Também relevante foi a criação da Agência de Desenvolvimento Web no IAP, a
qual se constituiu na primeira iniciativa de ter mais de dez profissionais de tempo integral
dedicados a um projeto de internet para benefício da rede educacional adventista.
Por último, reconhecemos a importância do estabelecimento do departamento de
internet da Novo Tempo. Através da sua criação, a Igreja Adventista do Sétimo Dia no
Brasil demonstrou que considera a internet como um importante meio de comunicação de
massa a ser utilizado para o cumprimento da missão evangélica.

Ações a Realizar
Fortalecer o Departamento de Internet
No território brasileiro, quem representa os interesses da DSA quanto à utilização
da web é o departamento de internet da Novo Tempo, o qual conta, em 2009, com cinco
funcionários de tempo integral.1
Para que essa equipe alcance resultados expressivos, será importante estabelecer
uma forte liderança junto aos sites adventistas em língua portuguesa, mediante a
realização de eventos presenciais e via web, de profissionais ligados à internet.
Outro importante objetivo do departamento de internet deve ser alcançar
competência no uso de novas tecnologias. O mundo está mudando rapidamente e exige
que se dominem conhecimentos cada vez mais especializados, como apontou Fjeldstad:
“as agências missionárias devem estar dispostas a usar novas tecnologias avançadas
para divulgar o evangelho de modo significativo”.2 Para Williams Costa Jr, diretor dos
serviços de mídia para o departamento de comunicação da associação geral da Igreja
Adventista do Sétimo Dia, “os avanços tecnológicos estão aumentando a habilidade dos
1

Cf. 49.

2

Fjeldstad, 325
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adventistas do sétimo dia de proclamar e levar as boas novas sobre Jesus a pessoas em
todo o planeta. Algumas vezes, a tecnologia é usada por evangelistas que não estão
buscando prioritariamente grandes massas, mas um coração sedento da verdade”.3
Sterling Huston, membro da diretoria da Associação Evangelística Billy Graham,
afirma: “a comunidade cristã precisa ser desafiada com a realidade de que a Internet
demanda uma grande quantidade de recursos”. “Quando as pessoas navegam na web
elas estão procurando pelo mais recente e o maior”, diz John Carley, presidente da
companhia que administra o site da Harvest Cruzade, www.harvest.org. “Se você quer
continuar a atrair pessoas para o seu site, então é preciso acompanhar as novas
tecnologias, o que se torna bastante dispendioso”. A fim de manter portais que sejam
indicados por outros sites e utilizem palavras-chaves atrativas a internautas não cristãos
algumas denominações cristãs como a “Campus Cruzade for Christ”, em Orlando, e
“Coral Ridge Ministries”, em Fort Lauderdalle, Flórida, EUA, chegam a gastar
aproximadamente US$ 200.000,00 por ano.4
Algo que precisa ser compreendido é que para se conseguir resultados
expressivos na internet existe um custo financeiro. Embora a utilização da internet
demande menos recursos do que outras mídias, a web se tornou muito competitiva e
somente iniciativas respaldadas por conhecimento especializado terão chance de obter
visibilidade sustentada. Daí a importância do departamento de internet ser constituído de
profissionais competentes e comprometidos com a missão da igreja.

3

Williams Costa, Jr., “Conexão sem Fio com a Salvação.” Adventist World, junho de 2008,

4

Jody Veenker “Church of the Web.” Christianity Today, 14 de junho de 1999, 26-27
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Manter um Cadastro Atualizado de Sites Adventistas
Uma das ações do departamento de internet com o potencial de facilitar a
coordenação entre os sites é o estabelecimento de um cadastro de sites adventistas em
língua portuguesa. Diversas iniciativas dessa natureza já ocorreram, algumas deixaram
de existir e novas surgiram. As listas de sites adventistas existentes, em sua maioria, são
pouco abrangentes e não recebem atualização.
O site www.tagnet.org foi um dos pioneiros em cadastrar sites adventistas em
língua portuguesa, entretanto, diversos sites mudaram de endereço ou deixaram de existir
e a lista ficou desatualizada. Várias outras iniciativas semelhantes começaram, mas não
continuaram.
Mais de 700 sites cristãos encontram-se cadastrados no www.cvvnet.org,5 contudo
não é possível listar separadamente os sites adventistas, visto que o portal, por suas
características evangelísticas, cadastra sites cristãos em geral e não apenas aqueles de
uma denominação específica. Um recurso muito útil existente é a possibilidade de
informar que o endereço de um site está com o link quebrado.6 Desta forma, a base de
dados exibe apenas sites que estão em funcionamento.
A página http://www.sublimeamor.com.br/adventista é a que, atualmente, exibe a
maior quantidade de sites adventistas. Foram contabilizados 773 sites, divididos em 51
categorias.7 Waldnilso Dourado afirma que implantou este cadastro “devido à dificuldade
de encontrar sites adventistas em várias áreas quando se necessita”.8 A página possui um
5

http://www.cvvnet.org/cgi-bin/cvvnet?Portuguese+WEBSITES, acessado em 19/04/2009.
O site é dirigido por um adventista, mas tem como público-alvo todos os cristãos.
6

O site apontado como não operante não deixa de ser exibido imediatamente, mas vai
para uma lista a ser conferida pelo webmaster. Caso se confirme que o link esteja realmente
quebrado o site deixa de ser exibido no www.cvvnet.org.
7

Página web acessada em 13/03/2009.

8

Waldnilso Dourado, entrevista por telefone em 14/02/2007.
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design agradável e apresenta uma breve descrição de cada site, além de apontar para o
link do mesmo. O modo de inserir um novo site é bastante prático. Poucas informações
são solicitadas: título da página, endereço do site (url), descrição e categoria. O nome
completo e o e-mail da pessoa que fez a inclusão do site são requeridos para assegurar
que os dados listados não sejam modificados por pessoas não autorizadas.
Desenvolver um cadastro de sites adventistas não é algo complicado ou custoso.
Após a etapa inicial de criação e lançamento do site, é necessário apenas um profissional
de tempo parcial responsável por manter o cadastro atualizado. e desenvolver uma
política de apoio aos desenvolvedores de sites adventistas.
A criação de um cadastro oficial de sites adventistas em língua portuguesa,
desenvolvido pelo departamento de internet da igreja ou por um site parceiro, contribuirá
para o estreitamento das relações entre a igreja e os desenvolvedores de sites
adventistas. Embora muitos desses sites sejam de iniciativa particular, em maior ou
menor grau, todos representam a mensagem adventista.

Estabelecer o Departamento de Evangelismo via Internet
As possibilidades de utilização da internet na evangelização são tão amplas que
se justifica a criação de um departamento exclusivo para cuidar do evangelismo via
internet. Embora seja algo novo para a Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil,
ministérios de outras denominações, voltados exclusivamente para o evangelismo via
internet, já existem há anos.
A organização que mais tem se destacado neste sentido é a “Gospelcom Ministry
Alliance” uma rede composta por mais de 300 ministérios cristãos trabalhando juntos com
o objetivo de usar a internet para o evangelismo.
Assim como outras denominações têm desenvolvido iniciativas na área de
evangelismo online, é necessário que a Igreja Adventista do Sétimo Dia também
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desenvolva ações relevantes de evangelismo via internet, razão pela qual se propõe a
criação de um departamento com este foco.
A cargo do departamento de evangelismo via internet da Novo Tempo estariam as
seguintes responsabilidades: (1) Promover uma maior eficácia na utilização da web para
propósitos evangelísticos;9 (2) Recrutar e capacitar evangelizadores web voluntários; (3)
Estabelecer mecanismos via web de acompanhamento de interessados; (4) Criar cursos
bíblicos formatados para a web; (5) Integrar as principais iniciativas evangelísticas da
igreja a ações e serviços via web; (6) Desenvolver ferramentas online de gestão
eclesiástica que auxiliem os administradores na tomada de decisões estratégicas com
base nos princípios de crescimento de igreja.
Para Iramar Piller do Carmo, profissional de marketing online, cabe aos
encarregados da internet adventista abrir espaço para a manifestação dos variados dons
existentes dentro da comunidade da igreja. “A igreja possui um capital intelectual imenso.
Muitas excelentes palestras e conteúdos permanecem no anonimato simplesmente por
falta de divulgação e de uma estrutura tecnológica que lhes permita maior visibilidade”.10
Segundo Carmo, a correta utilização evangelística da internet somente será possível
mediante o domínio das principais tecnologias existentes.
Vinicius Assef, desenvolvedor web, defende a construção de um projeto amplo em
que diversas frentes promissoras.

do evangelismo via internet sejam contempladas.

Segundo Assef, “a igreja faria bem em ter diversos sites-chaves, um para conteúdos
bíblicos, outro para cursos bíblicos, e ainda outro voltado para incentivar os
colaboradores”, e a missão do departamento de evangelismo via internet poderia ser
9

Medidas nesta direção são detalhadas na terceira seção deste capítulo: “Utilização da
Web como Ferramenta Evangelística”.
10

Iramar Piller do Carmo, entrevista concedida a Jobson Santos em Curitiba, PR, em
09/05/2009.
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sumarizada da seguinte maneira: “levar a palavra de Deus através da internet por meio de
estudos e conteúdos bíblicos, com apoio humano presencial".11
Um risco que se corre em qualquer empreendimento é permitir que objetivos
secundários ocupem o tempo e os recursos financeiros que deveriam ser dedicados aos
objetivos principais. Ellen G. White preocupou-se com esta questão, em tempos bem
remotos.
A Conferência Geral de 1909 havia acabado. Tinha sido um bom encontro.... Ao mesmo
tempo em que Ellen G. White testemunhava com alegria a operação de mecanismos bem
desenvolvidos para levar avante o trabalho de Deus na terra, sua enorme preocupação era
com a apropriada utilização dessas ferramentas para o término do trabalho. Vendo que
interesses secundários poderiam facilmente se infiltrar desviando o foco dos principais
objetivos, com grande peso no coração ela se reuniu com o presidente e a Mesa Diretiva da
Conferência Geral na manhã de sexta-feira, 11 de junho,... e afirmou: “Quando penso nas
muitas cidades ainda não advertidas, não posso descansar. É desanimador pensar que, até
o presente, elas têm sido negligenciadas... em comparação com as grandes necessidades e
as muitas oportunidades, muito pouco tem sido feito”.12

Após muito tempo ter transcorrido depois dessa declaração, a possibilidade da
instituição ocupar-se com muitas atividades boas, mas não essenciais para o
cumprimento da missão, deveria merecer reflexão e ação por parte da liderança da igreja.
Ellen G. White também sugere que variados talentos devem se unir em ações
inteligentes:
Nós não compreendemos a que extensão os agentes de Satanás estão trabalhando
nessas grandes cidades. A obra de levar a mensagem da verdade presente perante o povo
está-se tornando cada vez mais difícil. É essencial que novos e variados talentos se unam em
inteligente trabalho pelo povo.13

11

Vinícius Assef, entrevista por telefone em 13/08/03.

12

Arthur L. White, The Later Elmshaven Years 1905-1915, v. 6, (Whashington, D.C.:
Review and Herald, 1982), 208.
13

300.

Ellen G. White, Medicina e Salvação, (Santo André, Casa Publicadora Brasileira, 1973),
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O departamento de evangelismo via internet da Novo Tempo pode contribuir
nesse sentido, fornecendo à igreja novos caminhos para comunicar o evangelho de forma
inteligente utilizando as potencialidades da rede mundial.

Capacitação de Voluntários
Ações já Realizadas
Entre as ações que contribuíram para incentivar uma maior utilização da internet
por parte de voluntários e profissionais desenvolvedores devem ser lembradas as oficinas
sobre internet apresentadas no “I Congresso de Comunicação da Divisão Sul-Americana”,
realizado em 2001, no Unasp-EC. Outros encontros semelhantes ocorreram em
congressos de associações e resultaram na motivação de muitas pessoas.
No “I Encontro de Colaboradores do site www.bibliaonline.net”, ocorrido em 2006,
e mencionado no Capítulo IV,14 foram ministradas aulas sobre o trabalho dos instrutores
bíblicos, visitadores, conselheiros e intercessores, os quais exercem um importante
ministério evangelizador.
A criação da Rede Adventista de Colaboradores, www.redeadventista.com.br, em
2007, como parte dos preparativos para a campanha “Impacto Esperança”, também foi
outra medida que contribuiu para a valorização dos colaboradores da web adventista.
Contudo iniciativas mais abrangentes podem ser empreendidas, como se vê a seguir.

Ações a Realizar
Por mais importantes que tenham sido as iniciativas já adotadas, estas devem ser
consideradas passos iniciais de uma caminhada que deve se aprofundar. Somente se
14

Cf.137.
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obterá êxito em esforços evangelizadores via internet se houver um árduo trabalho de
capacitação da força-tarefa, a qual inclui colaboradores com os mais variados dons.

Estabelecer a Coordenadoria de Capacitação de Colaboradores
Uma das principais atividades desenvolvidas por Jesus foi a capacitação dos seus
discípulos. Se a Igreja Adventista do Sétimo Dia deseja ser cada vez mais atuante,
precisa investir tempo e talentos nessa importante atividade.
O site www.bibliaonline.net obteve a adesão do seu colaborador de número 1.000
em abril de 2004, com o cadastro de Emilia Leitão, de Vila Franca de Xira, município a
noroeste de Lisboa, Portugal. Levou aproximadamente quatro anos para esta marca ser
alcançada. Após outros quatro anos, em 2008, o número de colaboradores voluntários
chegou a 6.941 pessoas. O seguinte gráfico mostra a sua distribuição nas diferentes
modalidades. Leve-se em consideração, entretanto, que diversos colaboradores
participam em diversas categorias e, portanto, a soma de todas as categorias não
corresponde ao número de pessoas diferentes envolvidas no projeto.

Número de Colaboradores do Site
www.bibliaonline.net em maio de 2009
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Gráfico 36: Número de Colaboradores do Site www.bibliaonline.net em 28/05/2009
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O gráfico acima nos leva a indagar que número de colaboradores esperar para os
próximos anos. Robson Panaíno, professor de estatística no Unasp-EC, contribuiu com as
três projeções apresentadas a seguir:15

Projeção de Colaboradores Para 2013
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Gráfico 37: Projeção Linear de Colaboradores do Site
www.bibliaonline.net para 2013

15

Robson Panaíno, e-mail enviado em 13 de junho de 2009. O ponto 1 do gráfico
corresponde ao número de colaboradores do ano de 2001, o ponto 2 corresponde ao número de
colaboradores do ano de 2002, e assim sucessivamente.
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Projeção de Colaboradores Para 2013
Cálculo de Potência
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Gráfico 38: Projeção Potencial de Colaboradores do Site
www.bibliaonline.net para 2013

Projeção de Colaboradores Para 2013
Cálculo Exponencial
250000
y = 98,089e0,5935x
R² = 0,9545

200000
150000
100000
50000

133 262 621 1444 2808 4598 5810 6941

0
0

2

4

6

8

10

12

Gráfico 39: Projeção Exponencial de Colaboradores do Site
www.bibliaonline.net para 2013
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Pela projeção linear, o site poderá ter aproximadamente 12.000 colaboradores em
2013. Pelo cálculo de potência, poderá ter 18.000 e pelo cálculo exponencial, poderá
chegar a 22.000 colaboradores no mesmo transcurso de tempo.
A possibilidade de um grande número de pessoas se tornarem colaboradoras do
site www.bibliaonline.net nos próximos anos levanta questões a respeito de como serão
recrutadas, capacitadas e acompanhadas. Para obter a cooperação harmoniosa delas a
serviço do reino de Deus, é imprescindível a existência de uma equipe de capacitação,
razão pela qual é proposta a criação de uma coordenadoria de capacitação de
voluntários.
A

pessoa

encarregada

desse

importante

ministério

poderia

chamar-se

coordenador de voluntários ou coordenador de educação à distância. Devido à natureza
do trabalho a ser desenvolvido, o ideal é que possua conhecimentos de pedagogia e
educação à distância (EAD), habilidades relacionais e administrativas além de aptidão no
uso de computadores e tecnologias afins à internet.
Uma das principais responsabilidades do coordenador de voluntários será
capacitar os atuais colaboradores para atender adequadamente aos alunos. Outra área
de atuação poderá ser preparar materiais para alunos de cursos bíblicos e internautas
que desejam crescer no conhecimento acerca de Deus.
Utilizando uma terminologia da EAD, seria proveitoso para os esforços
evangelizadores via internet o estabelecimento de uma tutoria central a qual estaria
encarregada de capacitar os tutores ou colaboradores e, também, acompanhar o
desenvolvimento dos alunos.16 Vale ressaltar que o atendimento aos alunos recai
principalmente sobre os tutores, os quais, consequentemente, precisam estar bem
capacitados e recebendo acompanhamento e orientações constantes.
16

O modelo de tutoria central, a qual capacita os tutores e que, por sua vez, atendem aos
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Para Joeli Alves, pedagoga pós-graduada em EAD e funcionária de uma
instituição de ensino superior à distância, uma das primeiras atividades a serem
desenvolvidas pela coordenadoria de capacitação de voluntários poderia ser o
levantamento das competências dos atuais colaboradores do site www.bibliaonline.net.
Através de uma pesquisa, se descobriria os níveis de domínios dos atuais colaboradores
em relação ao que se deseja que eles saibam.17
A partir dos resultados obtidos pelo questionário, seria possível montar um curso
para quatro níveis de colaboradores, como iniciante, intermediário, padrão e avançado. A
fim de adquirir o diploma de proficiência em cada nível, seria exigido dos participantes
completarem módulos educacionais totalizando um número específico de horas aula.
O treinamento dos tutores, ou colaboradores poderia ocorrer através de tele-aulas
via satélite. Sendo que está em funcionamento o canal executivo da TV Novo Tempo com
milhares de pontos de recepção em igrejas e sedes de associações, essa tecnologia
poderia ser utilizada. Nos momentos de aulas ao vivo, os alunos teriam a possibilidade de
interagir com a explanação, enviando perguntas via internet, ou mesmo através de
telefonia VoIP, celular ou convencional.18
Outra modalidade que poderia ser adotada para as aulas semanais, poderia ser a
transmissão de aulas via WebTV. Segundo Everton Vinicius Borges, PhD em Inteligência
Artificial, estas aulas poderiam ser transmitidas via web para uma audiência de 20.000
pessoas ou mais, de forma simultânea, sem perda de qualidade no som e na imagem, a
um custo bem menor que transmissões de TV via satélite.19
alunos, é bem utilizado por instituições de ensino superior à distância no Brasil.
17

Joeli Alves, entrevista concedida a Jobson Santos, em Curitiba, PR, em 10/05/2009.

18

Idem.

19

Everton Vinicius Borges, entrevista concedida a Jobson Santos em Curitiba, PR, em
09/05/2009.
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Segundo Régis Guimarães,20 a adoção de transmissões de webTV, em
substituição a transmissões via satélite, reduziu para 20% os gastos de uma multinacional
na área de vendas de veículos com as assembléias

mensais para os associados.

Imagine-se a economia que poderia ser gerada se a Igreja Adventista do Sétimo Dia
passasse a utilizar a webTV para a realização de algumas reuniões, treinamentos e
palestras.
As possibilidades para a utilização do treinamento à distância para capacitação de
voluntários e para o ensino bíblico são enormes. Algumas instituições utilizam a
WebRádio, outras motivam os alunos a participarem de comunidades na web em que são
orientados por tutores experientes e se beneficiam também do compartilhamento do
conhecimento por parte de seus colegas alunos. Fazer o melhor uso de todas estas
possibilidades será extremamente benéfico para a Igreja e justificam a criação de uma
coordenadoria de capacitação de voluntários.

Expandir a Rede Adventista
A Novo Tempo registrou o domínio www.redeadventista.com.br no final de 2007,
com o objetivo de capacitar uma força-tarefa de apoio à Igreja Adventista do Sétimo Dia
em sua missão. O objetivo inicial foi prover materiais instrutivos e motivacionais e ao
mesmo tempo possibilitar o cadastro de novos participantes.
Embora o site www.redeadventista.com.br tenha cumprido o seu papel em
angariar novos colaboradores para o evangelismo via internet, espera-se que ocorra uma
ampliação no número de modalidades de colaboradores. Os primeiros integrantes da rede
adventista foram os quatro tipos de evangelistas voluntários que contribuem com a Escola
20

Régis Guimarães, entrevista concedida a Jobson Santos, em Curitiba, PR, em
09/05/2009.
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Bíblica via internet, ou seja, os intercessores, conselheiros, instrutores bíblicos e
visitadores que apóiam o site www.bibliaonline.net. Nada impede que 15 ou 20 tipos de
colaboradores passem a existir.
A valorização de diferentes grupos de dons e o treinamento dessas pessoas se
constitui numa tarefa muito gratificante. Para Valcenir Costa, pedagogo com mestrado em
EAD, é responsabilidade e privilégio da Igreja Adventista do Sétimo Dia ajudar seus
membros a encontrarem o seu dom. “Quando uma pessoa descobre o razão pela qual
nasceu e veio ao mundo, é algo extremamente gratificante”, afirma ele.21
A partir do que revelou a “I Pesquisa sobre a Internet Adventista em Língua
Portuguesa”, algumas modalidades que serão bem-vindas são divulgadores,22 web
designers, produtores de texto e levantadores de fundos para o ministério internético.23
Note-se que cada uma destas categorias de colaboradores, e outra mais, pode fazer parte
da rede adventista e usufruir os benefícios do companheirismo de pessoas que partilham
os mesmos dons e objetivos. A rede adventista pode ainda ser enriquecida com a
inclusão dos pastores distritais adventistas, como veremos a seguir.

Criar a Rede de Pastores
A criação de um ambiente na internet para troca de experiências e materiais entre
os pastores adventistas no Brasil tem sido objeto de estudo por parte da DSA e também
da USB através de sua Agência de Desenvolvimento Web. O que se planeja é que exista
21

Valcenir do Vale Costa, entrevista concedida a Jobson Santos no Unasp – Engenheiro
Coelho, SP, em 15/05/2009.
22

Entende-se por divulgadores, pessoas que façam propaganda de sites evangelizadores
adventistas resultando assim num número maior de acessos.
23

As respostas dadas à “I Pesquisa sobre a internet Adventista em Língua Portuguesa”
podem ser vistas no Apêndice B.
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um local, mediante senha, em que os pastores possam ter acesso a materiais úteis e
informações estratégicas relativas à sua área de atuação.
Alguns dos materiais e listas que poderiam estar disponíveis aos pastores distritais
cadastrados na rede adventista são: (1) agenda denominacional da DSA,24 Uniões e
Campos; (2) materiais das campanhas organizacionais; (3) interessados que fazem
cursos bíblicos; (4) interessados que concluíram cursos bíblicos; (5) interessados que
solicitaram visita; (6) interessados que solicitaram batismo; (7) pedidos de oração; (8) lista
de intercessores; (9) lista de conselheiros; (10) lista de Instrutores Bíblicos; (11) lista de
membros do distrito; (12) lista de congregações do distrito;25 (13) sermões para ocasiões
variadas; (14) fórum para troca de experiências; e (15) lista de colaboradores aguardando
aprovação para atuar como evangelizadores via internet.
Este último item representa uma contribuição importante que os pastores poderão
dar ao evangelismo adventista via internet. Para um internauta tornar-se colaborador do
site www.bibliaonline.net, é preciso preencher o cadastro e aguardar ser aprovado.26 A
aprovação, até o presente, é feita pela Escola Bíblica via internet, que telefona para a
pessoa a fim de confirmar as informações preenchidas na ficha cadastral. Uma
implementação importante é a aprovação ocorrer apenas após o candidato obter uma
recomendação do pastor de sua igreja, seja por correio eletrônico ou através dos correios
regulares.
Como os pastores conhecem mais de perto os candidatos a evangelistas via
internet, podem colaborar com o evangelismo via internet sendo os responsáveis por
24

Essa agenda contemplaria as atividades do “Evangelismo Integrado” e outras mais,
como datas de treinamentos presenciais e à distância.
25

A fim de oferecer aos pastores as informações dos itens 11 e 12, será preciso
comunicar-se com o banco de dados do sistema de secretaria da DSA. A viabilidade técnica existe,
restando apenas ser obtida a autorização para a troca de informações entre os bancos de dados.
26

Atualmente o candidato pode fazer o seu cadastro diretamente nos sites
www.bibliaonline.net ou www.redeadventista.com.br.
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recomendar os novos solicitantes. Outra contribuição dos pastores poderá ser atuar como
responsáveis pelos voluntários de sua área de atuação pastoral e informar os
coordenadores do site, caso um colaborador deixe de apresentar as elevadas
qualificações morais que se espera deles. Ao aceitarem colaborar desta forma, os
pastores também serão grandemente beneficiados, pois terão à sua disposição um
exército de evangelistas voluntários atuando como intercessores, conselheiros, instrutores
bíblicos e visitadores cadastrados e atuando em sua região de trabalho.
Até o presente, o site www.redeadventista.com.br tem beneficiado algumas
modalidades de colaboradores do evangelismo via internet como intercessores,
conselheiros e instrutores bíblicos. Cada uma dessas categorias tem a sua área
reservada com materiais específicos para eles. Caso os pastores sejam incluídos, eles
também terão a sua área independente e acessível apenas mediante senha.
Na verdade, a inclusão dos pastores no site www.redeadventista.com.br resultará
em diversos benefícios. Primeiro, haverá uma motivação maior por parte dos missionários
voluntários já cadastrados na rede adventista. Segundo, possibilitará aos pastores terem
fácil acesso a informações valiosas, ajudando-os em seus objetivos. E em terceiro lugar,
permitirá uma integração maior entre os missionários voluntários e pastores, acelerando
assim a pregação do evangelho.

Utilização da Web como Ferramenta Evangelística
Ações já Realizadas
Quando se pensa na Web como um instrumento de apoio à evangelização, podese notar três tipos de iniciativas: sites para a igreja (propósito interno), sites
evangelizadores (propósito externo) e sites comerciais (propósito financeiro). Na prática, é
possível encontrar uma combinação entre os tipos de site acima descritos. Um site de
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vendas, como a loja virtual da CPB, por exemplo, cumpre um papel de alimentar a igreja e
evangelizar, além de ter um cunho comercial.
Pelo arrazoado acima, é possível perceber que sites institucionais e comerciais
são necessários e contribuem com os sites essencialmente evangelísticos na missão de
levar o evangelho ao mundo. Sendo assim, é prestada uma homenagem aos muitos sites
que se propuseram a apoiar a Igreja Adventista do Sétimo Dia em sua missão, alguns dos
quais foram descritos brevemente no Capítulo II deste trabalho.
Diversos sites adventistas desempenham um papel relevante e merecem a nossa
admiração. Entre eles encontram-se os sites de músicos, muitos deles, com forte viés
comercial; os sites institucionais, como de associações, uniões e instituições adventistas;
e os sites desenvolvidos por voluntários, nas mais variadas áreas. Destacam-se,
entretanto, os sites evangelizadores, pois constituem a linha de frente dos esforços
missionários via internet. Esses sites possuem serviços que precisam ser aperfeiçoados e
ampliados como se vê a seguir.

Ações a Realizar
Aperfeiçoar a Escola Bíblica Via Internet
A Escola Bíblica via internet da Novo Tempo, representada pelo site
www.bibliaonline.net, tem dado uma excelente contribuição para a evangelização
adventista em língua portuguesa. Em maio de 2009 passou a figurar como o site mais
visitado entre os administrados pela Novo Tempo e pela Igreja Adventista do Sétimo Dia
no Brasil. O êxito do empreendimento nos leva a perguntar o que pode ser feito para
aperfeiçoá-lo.
Um ponto de partida para aperfeiçoamentos das funcionalidades do site pode ser
a análise das áreas percebidas como deficitárias. Como já mencionado anteriormente, o
site recebeu, através de mensagens enviadas ao “Fale Conosco”, 360 agradecimentos e
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120 críticas em 2008. Estas críticas foram separadas em suas expressões chaves e
idéias centrais e resultaram no quadro abaixo do “Discurso do Sujeito Coletivo” em que
aparecem 8 pontos de vista agrupados de forma decrescente e que correspondem a 58
menções aos vários temas.
Quadro 7: Discurso do Sujeito Coletivo – Críticas Enviadas ao “Fale Conosco”
do Site www.bibliaonline.net

Críticas enviadas ao "Fale Conosco" do site www.bibliaonline.net no ano de 2008

Texto

No. de ocorrências

Há mais de um mês, enviei uma pergunta e até o momento não
recebi resposta. Este tempo de espera é normal?

13

Estou cansado de tanto tentar acessar o meu curso bíblico e não
conseguir. Por que aparecem mensagens de erro?

9

O site oferece cursos bíblicos gratuitos por correio, mas diversos
estão indisponíveis. Por quê?

9

Acho que por falta de manutenção o site está com pequenos
problemas.

7

Já pedi várias vezes o curso bíblico via correios, mas até hoje não
chegou.

7

Como intercessor eu podia mandar mensagens confortadoras para
aqueles que pedem oração. Por que o recurso para escrever
recados para os que pedem oração foi retirado?

6

Estou tentando ser uma colaboradora, mas não consigo fazer o
cadastro, sempre pede algo mais.

4

Na pesquisa bíblica gostaria que houvesse a opção de busca por
palavra exata, pois não estou encontrando as palavras que
procuro.

3
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Segundo Mark Kellner,27 um site de organização religiosa deve buscar três coisas:
(1) apresentar uma mensagem persuasiva; (2) atualizar com frequência seus conteúdos;
e (3) responder rapidamente as perguntas.
A seguir, vê-se de que modo as críticas enviadas ao “Fale Conosco” do site
www.bibliaonline.net se relacionam com os pontos apresentados acima. O site não
recebeu nenhuma crítica recorrente relativa ao seu conteúdo, o que nos leva a concluir
que os internautas o consideram de boa qualidade.
Também não foram mencionados aspectos como a atualização de conteúdos, mas
as reclamações foram abundantes quanto à falta de manutenção. Seis das oito
reclamações mais apresentadas se relacionaram a problemas de usabilidade e
programação web. Isso pode indicar que o site não esteja recebendo suficiente
manutenção por parte de um programador web.
O assunto que recebeu o maior número de reclamações foi a demora em obter
respostas para as perguntas enviadas ao site. Este é o terceiro item da lista, apresentada
por Kellner, de aspectos que um site cristão deve cuidar. Como as perguntas bíblicas e de
aconselhamentos do site www.bibliaonline.net são respondidas, em sua maioria, por
voluntários, a solução para este problema envolve uma motivação mais abrangente dos
colaboradores e um acompanhamento mais atento por parte do staff que coordena o site,
composto por funcionários da Novo Tempo.
O segundo assunto que mais gerou críticas foram dificuldades encontradas ao
tentar fazer um curso bíblico. Embora milhares de alunos consigam terminar os cursos
iniciados, diversos deles relatam o aparecimento de mensagens de erro ao tentarem
acessar os cursos. O fato dos alunos não conseguirem prosseguir com seus cursos
bíblicos é grave e precisa receber a devida atenção, pois coloca em risco um dos
27

Mark A. Kellner, God on the Internet (Foster City, CA: IDG Books Worldwide, 1996), 280.
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objetivos fundamentais do site, que é ajudar os internautas a obter uma compreensão
mais profunda da Bíblia.
Outro aspecto que resultou em diversas reclamações dos internautas foi solicitar
um curso bíblico por correspondência e ele não chegar dentro do prazo esperado. Seria
importante averiguar o atual processo utilizado para atender a essas solicitações a fim de
descobrir e solucionar possíveis dificuldades.
As reclamações dos internautas apresentadas acima evidenciam a existência de
diversos aspectos a melhorar. Sendo que o www.bibliaonline.net é o site oficial de
estudos bíblicos da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil, será importante envidar
esforços para que todos os seus serviços funcionem corretamente a fim de representar
bem o nome da igreja perante os simpatizantes e internautas de modo geral.

Expandir o Ministério da Oração
O ministério de oração do site www.bibliaonline.net, mais tarde, integrado ao
ministério

www.lugardepaz.org.br,

tem

recebido

mais

de

cem

mil

pedidos

e

agradecimentos por ano. Através desse serviço, os internautas passam a perceber os
cristãos como pessoas que se preocupam com o próximo e, ao mesmo tempo,
compreendem melhor o amor e o poder de Deus, o qual responde as orações.
Os intercessores podem escrever mensagens de encorajamento aos que pedem
oração utilizando a área de colaborador do site www.bibliaonline.net, mas, até 2009, seu
e-mail pessoal tem sido revelado. Um aperfeiçoamento desejável para a rede de oração
será a possibilidade do intercessor e aquele que solicita orações poderem se comunicar
via correio eletrônico sem que seus respectivos e-mails sejam revelados. Essa
comunicação se daria por meio de uma programação computacional a ser desenvolvida
para o site www.bibliaonline.net com este propósito.
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Outro aprimoramento desejável para a rede de oração é a possibilidade dos
intercessores interagirem entre si e formarem grupos de intercessores por afinidades. Até
o presente, não tem sido aberta a possibilidade dos intercessores se corresponderem
entre si, mas este seria um desenvolvimento desejável para o futuro. Ao se abrir esta
nova etapa, diversas comunidades de oração poderão ser formadas de acordo com
interesses e afinidades. É possível que grupos sejam criados por bairros, cidades, faixas
etárias, atividades profissionais, experiências de vida e outras afinidades mais.
Por último, é preciso salientar que toda essa interação entre os intercessores deve
vir acompanhada de um apoio maior ao trabalho desenvolvido por eles. Uma das
maneiras de realizar essa aproximação poderia ser através do envio de notícias e
orientações periódicas. Conforme a análise do serviço de pedidos de orações do site
www.bibliaonline.net revelou, mensagens de incentivo aos intercessores têm sido
enviadas, em média, a cada seis meses, o que é uma frequência muito baixa.28 Divulgar
mais os relatos de orações atendidas e vidas transformadas servirá de incentivo e de
força unificadora para os que se dedicam ao ministério da intercessão. Entretanto, para a
efetivação deste plano, é importante existir alguém responsável para escrever estas
mensagens e estabelecer esse elo de ligação com os intercessores. Poderiam ficar
responsáveis por essa newsletter, ou o coordenador de voluntários, ou o diretor de
conteúdo do site de oração, ou mesmo ambos.
A rede de oração em português do site www.bibliaonline.net surgiu em 2001 e, a
versão em espanhol, começou em 2004. Duas solicitações para a criação de uma rede de
oração em inglês chegaram a Novo Tempo em 2009. A programação feita para a rede de
oração contempla a possibilidade de serem adicionados outros idiomas. Certamente o
acréscimo de novas línguas, especialmente uma tão utilizada na web como o inglês, dará
28

Cf. 168.
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à rede de oração uma enorme possibilidade de expansão. A fim de que isso seja possível
é necessário que haja uma equipe de pessoas responsáveis pela rede de oração com
tempo hábil para efetuar as ações necessárias de implementação. Um dos profissionais
imprescindíveis para rede de oração passar a ser oferecida também em língua inglesa é o
programador web.
A partir de 2006, a rede de oração do site www.bibliaonline.net passou a ser
divulgada e promovida pelo programa de TV “Lugar de Paz” da TV Novo Tempo. Em 2009
surgiu também o programa homônimo da TV Nuevo Tiempo, em espanhol. Os
apresentadores dos programas em português e espanhol são respectivamente os
pastores Ivan Saraiva e Moisés Rivero. Através da liderança desses ministros do
evangelho, estas redes de oração podem alcançar um crescimento quantitativo e
qualitativo sem precedentes.

Alcançar Eficácia na Visitação aos Interessados
Uma das atividades mais importantes para a evangelização é a visitação aos
interessados obtidos de diversas fontes, sejam esforços missionários pessoais ou
diversas mídias. Segundo o Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, “é importante que
o grande número de interessados desenvolvidos por meio do avanço missionário da igreja
sejam atendidos prontamente.”29
A nível de igreja local, a pessoa encarregada por manter uma lista organizada de
todos os interessados obtidos é o Coordenador de Interessados. Suas responsabilidades
incluem ajudar o pastor e o presidente da Comissão dos Ministérios Pessoais a recrutar
membros habilitados para a tarefa de atendimento aos interessados e apresentar
29

Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 20ª ed. (Tatuí, SP: Casa Publicadora
Brasileira, 2006), 65.
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mensalmente à Comissão da Igreja um relatório do número de interessados obtido e do
número atendido.
Devido à sua importância, o cargo de Coordenador de Interessados da igreja local
recebe diversas menções no Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia.30 A pessoa que
ocupa esta função deve ser membro da Comissão da Igreja e trabalhar diretamente com o
pastor e com o presidente da Comissão dos Ministérios Pessoais. Além disso, o Manual
da Igreja Adventista do Sétimo Dia recomenda que a Comissão da Igreja coopere “com o
coordenador de interessados da igreja, para assegurar que todo interesse na mensagem,
que tenha sido despertado e relatado por qualquer fonte, seja pessoal e prontamente
secundado por um membro designado para isso”.31
Historicamente, a responsabilidade pelo envio às igrejas de nomes de
interessados oriundos dos meios de comunicação tem sido tarefa da Escola Bíblica da
Novo Tempo, contudo o número de pessoas que tem sido visitadas tem deixado a
desejar. Em oito anos, 1982 pessoas solicitaram visita e 637 a receberam, o que equivale
a uma média de 26,2% de pessoas visitadas.32
Entre as medidas que podem contribuir para que mais pessoas sejam visitadas,
destacamos a designação de um funcionário encarregado de organizar e distribuir a
visitação aos interessados, ou seja, um Coordenador de Interessados.
Coordenar a visitação aos interessados é uma tarefa complexa. Envolve não
somente recrutar e capacitar visitadores, mas motivá-los a visitarem os interessados e
efetuarem o relatório da visita. Envolve ainda obter a ação proativa e integrada de
diversas pessoas e níveis organizacionais.
30

Ibid., 65, 89, 91, 100, 101, 155.

31

Ibid., 91.

32

Cf. 172.
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A pessoa escolhida para coordenar a visitação precisa ser organizada,
comunicativa e hábil em motivar pessoas. Para o bom desempenho de suas funções
precisa cultivar bons relacionamentos com visitadores, pastores e líderes em diversos
níveis hierárquicos da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
A fim de contribuir com a tarefa de visitação, o site www.bibliaonline.net
desenvolveu um sistema via internet de acompanhamento a interessados. Tal sistema é
de simples operação e permite que os visitadores facilmente efetuem o relatório de visita
via internet. Como os relatórios são escalonáveis, poderão auxiliar Coordenadores de
Interessados das igrejas locais, pastores, Associações, Uniões e a própria DSA no
desempenho da tarefa de promover a visitação em seus respectivos territórios. Contudo,
para que este sistema de acompanhamento da visitação via internet passe a ser utilizado
amplamente em todo o território nacional, é necessário que tal atividade seja respaldada
pela igreja organizada.
Devido à importância e complexidade de sua missão, o Coordenador de
Interessados precisará contar com todo o apoio da igreja como instituição. Somente com
autoridade outorgada pela DSA, o responsável por esta área terá condições de relacionarse com Associações, Missões e pastores de modo a receber o apoio necessário para
essa importante tarefa. Afinal de contas, este colaborador estará contribuindo diretamente
para a colheita evangelística.
Assim como na igreja local, o Coordenador de Interessados deve trabalhar em
íntima cooperação com o pastor, o presidente da Comissão dos Ministérios Pessoais e o
Coordenador da Escola Bíblica da igreja local;33 do mesmo modo, o Coordenador de
Interessados da Novo Tempo deve trabalhar em íntima harmonia com o Presidente da
33

Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 101. Segundo o Manual, “o coordenador da
Escola Bíblica é eleito para organizar e coordenar o ministério missionário da Escola Bíblica da
igreja na comunidade local. O coordenador deve atuar em íntima cooperação com o pastor, com o
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DSA, o Diretor dos Ministérios Pessoais da DSA, o Diretor da Novo Tempo e o Diretor da
Escola Bíblica da Novo Tempo e relatar mensalmente os números de interessados
obtidos e atendidos. Somente esta somatória de esforços será capaz de tornar realidade
o atendimento pessoal a cada interessado que entra em contato com a Igreja Adventista
do Sétimo Dia.

Lançar um Site Bíblico Representativo
Tendo em mente que um site bíblico de qualidade constitui-se numa das melhores
oportunidades evangelísticas da rede, a Igreja Adventista do Sétimo Dia adquiriu, em
2008, o domínio www.biblia.com.br,34 com o objetivo de marcar uma forte presença na
internet em língua portuguesa. Este site deve ser lançado em breve, com as
características e funcionalidades descritas a seguir.
A seção mais importante de um site dessa natureza é a “Consulta Bíblica” onde o
internauta pode localizar versos bíblicos por palavras ou pela referência escriturística.
Essa área deveria primar pela usabilidade e design atrativo. O internauta aprecia
encontrar rapidamente o que está procurando, sem precisar dar muitos cliques para
chegar à informação desejada. Em termos de design, poderia ser oferecida uma interface
mais agradável para a leitura da Bíblia Sagrada, com a possibilidade de alterar o tamanho
da fonte. O sistema de busca bíblica oferecido poderia ser aperfeiçoado, permitindo não
apenas buscas simples, mas também buscas booleanas, em que se combinam várias
palavras em qualquer ordem dentro do verso bíblico. Desta forma aqueles que acessam a
este serviço ficariam ainda mais satisfeitos.
coordenador de Interessados e o diretor de Ministérios Pessoais.”
34

Cf. 141.
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A seção “Ano Bíblico” existe hoje no site www.bibliaonline.net, e traz dois planos
de leitura, adulto e adolescente, mas poderia oferecer mais opções. O site não adventista
www.biblegateway.com, por exemplo, oferece nove planos de leitura bíblica. A seguir são
mencionados alguns: leitura alternada do Antigo e Novo Testamento, leitura em ordem
cronológica,35 leitura biográfica (121 dias focalizando a vida dos personagens bíblicos
mais destacados), e leitura dos pontos altos da Bíblia (61 dias focalizando os capítulos
mais importantes de cada livro da Bíblia).36 Qualquer site bíblico representativo deveria
incluir um bom número de planos de leitura semelhantes a estes.
O “Dicionário Bíblico” é outra seção muito importante, pois permite uma
compreensão mais acurada dos tempos, costumes e significado das palavras utilizadas
na Bíblia. A fim de que o dicionário bíblico do novo site seja bastante completo e acurado,
será necessário revisar os verbetes existentes e trabalhar para a inclusão de outros
tópicos. Para a concretização desse objetivo uma parceria poderia ser firmada com o
Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia para que os professores e alunos de
teologia contribuíssem com material de qualidade.
Na seção “A Bíblia em áudio” poderia ser disponibilizada uma Bíblia em áudio em
linguagem contemporânea, com a narração do texto bíblico nas vozes de diferentes
personagens. Desta forma a leitura da Bíblia se tornaria muito mais atrativa, beneficiaria
deficientes visuais e agradaria a parcela mais jovem de usuários do site que apreciam
conteúdos em áudio. Este serviço tem o potencial de se tornar um dos mais apreciados
do site.
35

36

www.biblegateway.com, acessado em 05/05/2009.

David and Renée Sanford How to Read Your Bible (Nashville, TN: W Publishing Group,
2005). Os dois últimos planos mencionados são de autoria de Sanford, mas, com a devida
permissão dos autores, também são disponibilizados no site www.biblegateway.com. Acessado em
05/05/2009.
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Preparar um site bíblico de qualidade reveste-se de enorme importância
educacional e evangelística. Ao incentivarmos o internauta a ler a Bíblia e pesquisar o seu
conteúdo este é posto em contato com um best-seller universal, com riquíssimas
informações históricas e ensinamentos que tem enriquecido a vida de inúmeras pessoas.
O estudo da Bíblia une cristãos de diversas denominações e atrai pessoas de outros
segmentos religiosos desejosos de obterem melhores conhecimentos desse livro.
Se a Igreja Adventista do Sétimo Dia canalizar recursos humanos e financeiros
para a criação de sites bíblicos representativos não somente em Português, mas também
em outras línguas do mundo, colherá enormes benefícios. Iniciativas como estas tem o
potencial de dar uma contribuição significativa para a vida devocional dos usuários.

Criar um Curso Bíblico Interativo
Uma prática muito comum, nos tempos iniciais da internet mundial foi a
transposição de conteúdos impressos para a forma digital. Como resultado, diversos
cursos bíblicos existentes em papel foram lançados também na internet. Contudo a rede
mundial evoluiu e os conceitos de internet 2.0 que priorizam a interatividade com o
usuário constituem um convite a se lançar um curso bíblico com características
inovadoras. Vêem-se, a seguir, algumas destas peculiaridades.
A maioria dos cursos bíblicos disponibilizados no site www.bibliaonline.net exigem
que o aluno estude apenas na ordem pré-estabelecida, da primeira à última lição. Um
curso bíblico formatado para a web poderia dar ao aluno a liberdade de escolher que
lições estudar primeiro, de acordo com os temas de maior interesse para ele. O incentivo
para que o aluno complete todas as lições poderia vir na forma de um certificado ou
mesmo através de uma premiação. O aluno poder escolher que temas estudar primeiro
terá grande chance de resultar em melhor aprendizagem.
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Um curso bíblico desenhado especificamente para a internet deveria ter imagens
atrativas, textos repletos de hiperlinks e oferecer ao internauta a possibilidade de escolher
entre diversos recursos de áudio e vídeo. Acima de tudo o que se deseja é que o curso
seja percebido pelo usuário como relevante, por corresponder às suas expectativas e
necessidades.
Segundo Alberto Timm,37 para ser eficaz, uma série de estudos bíblicos deve
conter pelo menos quatro blocos temáticos básicos:
(1) Uma introdução contextualizada às necessidades da pessoa, com o propósito de
despertar o interesse pelo estudo bíblico; (2) os temas de conversão, destinados a gerar a
verdadeira motivação espiritual; (3) os temas de doutrinação, que fornecerão o
conhecimento necessário à obediência à Palavra de Deus; e (4) os temas de estilo de vida,
que conduzirão à vivência prática da religião.

Além da preocupação com o conteúdo, o instrutor bíblico deve prestar muita
atenção ao aluno em si, pois: “a fim de manifestarmos simpatia pelas pessoas e
transmitirmos o evangelho adequadamente a elas, é necessário conhecermos
detidamente suas mais profundas necessidades”.38
Alberto R. Timm propõe que o instrutor bíblico leve em consideração
prioritariamente quatro aspectos do aluno: estado emocional, nível cultural, nível religioso
e preparo profissional. Ao determinar qual área está em evidência na vida do aluno o
instrutor pode estabelecer o foco principal da contextualização e introduzir o curso bíblico
de forma diferente.
Em seu artigo,39 Timm apresenta quatro exemplos de relatos bíblicos que podem
ser utilizados para se introduzir estudos bíblicos com ênfase na contextualização. Se um
37

Alberto R. Timm “Estudos bíblicos com criatividade”, Revista Adventista (Brasil), março

2004, 8.
38
39

Idem, 9.

Idem, 8-10. Grande parte do conteúdo desta seção resultou de conceitos apresentadas
neste artigo.
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aluno estiver enlutado ou com alguma doença terminal, o curso bíblico poderia começar
pelo estudo da ressurreição de Lázaro (João 11), destacando que “o relato bíblico nos fala
da esperança na ressurreição final”. Se uma pessoa possuir maior formação acadêmica, o
curso bíblico poderia iniciar com o diálogo entre Cristo e Nicodemos (João 3), em que o
Mestre “oferece reavivamento espiritual a alguém que encobria, com discussões teóricas,
as suas mais profundas necessidades espirituais.”
Se uma pessoa acalenta distorções religiosas, como colocar a experiência com o
Espírito Santo acima da autoridade bíblica, poderia ser apresentado um estudo “com base
em Mateus 7:15-23, onde o compromisso pessoal com a ‘vontade’ revelada de Deus, o
Pai é tido como bem mais importante do que profetizar, expelir demônios e operar
milagres”. Se a pessoa for um carpinteiro ou marceneiro, poderá se interessar pela
história da construção da arca de Noé (ver Gên 6-8). “A ênfase deve estar na proteção
divina sobre aqueles que obedecem a Palavra de Deus, mesmo que ela esteja em
desacordo com a cultura predominante (Heb 11:7)”.
Esta abordagem, utilizada de forma presencial por instrutores bíblicos experientes,
poderia ser transposta para o ambiente da internet e gerar um curso personalizado para o
aluno, ao qual chamamos de interativo. Tal curso funcionaria da seguinte maneira: antes
de começar a primeira lição o aluno seria convidado a preencher um breve questionário,
através do qual seriam descobertas algumas de suas características e preferências. A
partir disso a internet ofereceria a melhor configuração de curso bíblico para aquele aluno,
não somente em termos de conteúdo, mas também levando em consideração o foco
principal da contextualização, que poderia ser o estado emocional, o conhecimento
religioso, o nível cultural ou a carreira profissional da pessoa.
A fim de se preparar um curso interativo que se adapte ao perfil do usuário será
preciso reunir uma equipe multidisciplinar e dedicar um bom tempo à sua implementação.
Parceiros que podem contribuir para tal empreitada podem ser as faculdades adventistas
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de teologia e o “Centro de Estudos Missiológicos e de Crescimento de Igreja” localizado
no Unasp-EC. Quando um curso bíblico via internet com as características acima
descritas tiver sido desenvolvido e for comparado com os cursos atualmente conhecidos,
provavelmente demonstrar-se-á superior em termos de satisfação e aprendizagem.

Resumo e Conclusões
As sugestões apresentadas neste capítulo foram feitas com o propósito de gerar
reflexão e estimular ações bem sucedidas de evangelismo via internet. Algumas podem
ser facilmente implementadas; outras podem levar cinco ou mais anos para a sua
efetivação. As propostas se concentram em três áreas, sendo a primeira delas assumir a
coordenação das atividades adventistas na web.
Foi apresentado que somente um Departamento de internet da Novo Tempo
formado por profissionais competentes e apoiado pelas lideranças superiores, conseguirá
alcançar competência no uso de novas tecnologias e obter dos colegas desenvolvedores
adventistas a cooperação em ações colaborativas. Em adição ao departamento de
internet, recomendou-se a criação do departamento de evangelismo via internet, pois as
ações nesta área são muito abrangentes e demandam a atuação de pessoas
especializadas.
No quesito capacitação de voluntários, uma medida fundamental será a criação de
cursos e materiais utilizando os princípios e metodologias utilizadas na EAD. O site
www.redeadventista.com.br, por ser um local para integração e capacitação de diversos
tipos de colaboradores, seria beneficiado com o ingresso dos pastores adventistas.
Em terceiro lugar foram apresentadas sugestões para o fortalecimento do
evangelismo adventista na web. A Escola Bíblica via internet tem alcançado resultados
muito positivos através do site www.bibliaonline.net e faria bem em atender

234
prioritariamente as reivindicações dos internautas e colaboradores enviadas ao “fale
conosco” do site.
Entre as novas iniciativas sugeridas como relevantes para o evangelismo
adventista na web destaca-se o lançamento de um site bíblico representativo, utilizando o
domínio www.biblia.com.br. Outra iniciativa que pode ser muito benéfica, embora
demande um bom tempo para a sua efetivação e exija a atuação de uma equipe
multidisciplinar, é o preparo de um curso bíblico o mais interativo possível. Tal curso
poderia ser montado automaticamente por um programa computacional a partir de
preferências fornecidas pelo aluno.
Devido a enorme importância missiológica dos assuntos discutidos acima
propõem-se a adoção das seguintes medidas a fim de fortalecer o evangelismo via
Internet em língua portuguesa:
1. Que se designe um diretor de evangelismo via internet. Esta pessoa estará
encarregada de supervisionar os conteúdos dos principais sites evangelizadores, e
desenvolver novas iniciativas que resultem em mais pessoas alcançadas com a
mensagem.Estará a seu encargo também supervisionar o atendimento aos que entram
em contato com o site e orientar os trabalhos de seus auxiliares diretos que são descritos
a seguir.
2. Que seja separado um programador web para atender as necessidades do site
oficial

de

cursos

bíblicos

da

IASD

em

língua

portuguesa

e

espanhola,

o

www.bibliaonline.net. Este programador deverá contar com os préstimos de especialistas
em segurança de rede e novas tecnologias, mas não deverá estar subordinado à área
técnica, pois suas responsabilidades exigem a dedicação integral ao Evangelismo via
Internet.
3. Que seja apontado um coordenador de voluntários da web, com a principal
responsabilidade de recrutar novos colaboradores voluntários para o evangelismo na web
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e capacitar os atuais colaboradores para que alcancem maiores níveis de eficácia.
4. Que seja escolhido um coordenador de interessados que fique encarregado de
providenciar visitação a todos os interessados obtidos pela igreja, de todas as fontes,
principalmente dos meios de comunicação como Imprensa, Rádio, TV e Internet.
Estas quatro pessoas deverão trabalhar em equipe e comporão o núcleo do
departamento de evangelismo via internet na Novo Tempo.
Após ter pesquisado por nove anos a teoria e a prática do evangelismo via internet
em língua portuguesa posso afirmar que a adoção, por parte da igreja, das funções
estratégicas apontadas acima contribuirá para mobilizar um exército de voluntários e fará
o reino de Cristo avançar de maneira sem precedentes em língua portuguesa.

RESUMO GERAL E CONCLUSÕES
A proposta deste trabalho foi aclarar o potencial evangelístico da internet e
preservar um registro histórico de como a mesma tem sido utilizada pelos adventistas no
Brasil.

Resumo
Os adventistas do sétimo dia foram pioneiros no Brasil na utilização da imprensa,
do rádio e da TV, mas, até hoje, a inserção nessas mídias tem sido relativamente
pequena. Com a popularização da internet brasileira, sites adventistas voluntários e
institucionais surgiram com o objetivo de alimentar a igreja e evangelizar. Esses esforços
resultaram em grandes benefícios para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, principalmente
nas áreas de comunicação, educação e evangelismo.
Uma iniciativa que explorou bastante as possibilidades evangelísticas da web foi o
site www.bibliaonline.net, concebido por Jobson Santos e desenvolvido por Marcelo
Castello. Este projeto possibilitou a integração de pessoas com diversas habilidades como
ensinar, aconselhar, interceder e levar amizade a internautas em busca de respostas para
seus questionamentos mais profundos. Como resultado, milhares de pessoas foram
beneficiadas.
Em 2006, o site www.bibliaonline.net foi doado a Novo Tempo e passou a ser
administrado pela Escola Bíblica. Dentre os melhoramentos implementados nesta nova
fase, destaca-se a moderação das respostas dadas pelos colaboradores. Apesar de
diversos aspectos a melhorar, os agradecimentos enviados ao site confirmam que ele é
muito apreciado pelos internautas. Em 2008, tornou-se o site institucional adventista mais
visitado no Brasil, com nove mil visitantes por dia.
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Conclusões
A Internet, por ser um meio de comunicação bidirecional, além de ser um veículo
de comunicação de massa, permite também o desenvolvimento de relacionamentos
significativos com pessoas reais. Essas características fazem da internet uma excelente
ferramenta para a evangelização que pode cumprir a exigência de missão de Apocalipse
14:6.
Por meio deste estudo percebeu-se que:
1. A Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil aparentemente ainda não
compreendeu, de forma profunda, o potencial evangelístico da internet e, em decorrência
disso, não tem sido dado todo o apoio que se poderia às iniciativas de evangelismo
desenvolvidas institucionalmente e voluntariamente;1
2. Consequentemente, as pessoas que se voluntariam para evangelizar através da
internet não têm recebido o devido preparo. Os colaboradores que atuam como
intercessores, instrutores bíblicos, conselheiros e visitadores, necessitam receber melhor
capacitação, pois desempenham um papel essencial na evangelização em seu contato
pessoal com os internautas;2
3. No entanto, algumas iniciativas indicam que está havendo um despertar para
esse novo contexto. A criação do departamento de internet da Novo Tempo, em 2008, e o
apoio para a realização do presente estudo, demonstraram o interesse da Igreja em
utilizar mais eficazmente esse meio de comunicação;
1

Ver comentários de desenvolvedores web sobre a coordenação da internet por parte da
igreja, 115.
2

A importância da capacitação de voluntários é tratada a partir da p. 210.
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4. A análise do desenvolvimento da internet adventista no Brasil e a pesquisa feita
entre os desenvolvedores web evidencia que a maioria dos sites tem um claro objetivo
evangelístico e os seus dirigentes tem a disposição de apoiar projetos estabelecidos pela
Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esta realidade é um convite para ações de liderança e
coordenação por parte da igreja tendo em vista a sinergia que pode advir de ações
integradas.3
5. Uma iniciativa que explorou bastante as possibilidades evangelísticas da web foi
o site www.bibliaonline.net. Em oito anos de atividades como uma Escola Bíblica via
internet, recebeu mais de 80.000 alunos de cursos bíblicos, 50.000 perguntas de
aconselhamento e 390.000 pedidos de oração. Os agradecimentos recebidos de
internautas atestam a apreciação pelos serviços oferecidos.4 Há, contudo, grande
necessidade de se melhorar e ampliar aquilo que tem sido feito. Para isso será
fundamental o apoio da igreja organizada em aportes humanos e financeiros.5
6. A informação mais preocupante levantada por esta pesquisa diz respeito ao
atendimento aos interessados. Em oito anos, 1.982 internautas solicitaram visita ao site
www.bibliaonline.net e, de acordo com os relatórios, 637 pessoas foram visitadas, o que
equivale a uma média de 26,2%, um índice extremamente baixo.6 Prover visitação a todos
que pedem visita deve ser prioridade para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, pois essa é
uma atividade que resulta em decisões por Cristo e batismos, como atestado pelos relatos
apresentados nesta pesquisa. Alcançar eficácia na visitação exigirá o envolvimento
proativo de todos os níveis administrativos da igreja.
3

Cf. gráfico 7.

4

Ver quadros 5 e 6.

5

Cf. 202.

6

Ver tabela 20.
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7. Uma experiência bem sucedida de integração de mídias ocorreu com o serviço
de orações do site www.bibliaonline.net que serve de base para os pedidos e
agradecimentos apresentados no programa “Lugar de Paz”, da TV Novo Tempo. Mais de
6.000 intercessores voluntários se dedicaram a orar por 117.012 pedidos recebidos em
2008.7
A internet poderá contribuir de muitas formas para a evangelização mundial, mas,
acima de tudo, o que se precisa é o derramamento do Espírito Santo. Somente assim a
igreja cumprirá a grande comissão deixada por Cristo. “Mas recebereis poder, ao descer
sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em
toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra.” (Atos 1:8 ARA) “E será pregado este
evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o
fim” (Mateus 24:14 ARA).

Sugestões
Futuros trabalhos de pesquisa poderiam investigar até que ponto a utilização de
missionários voluntários via internet pertencentes a outras denominações poderia
contribuir para a evangelização mundial sem comprometer a missão dos adventistas do
sétimo dia.
A taxa de alunos que completam os cursos bíblicos do site www.bibliaonline.net,
situa-se em 20,8%. Estudos poderiam ser empreendidos no sentido de descobrir as
causas para o atual absenteísmo a fim de que se obtenha um maior percentual de alunos
concluintes. De igual maneira, as causas para o decréscimo na quantidade de alunos
solicitando visita, a partir de 2006, mereceriam ser investigadas.
7

Cf. tabelas 15 e 16.
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O perfil dos administradores de sites adventistas e dos colaboradores voluntários
que ajudam no evangelismo adventista via internet poderia ser objeto de um levantamento
tendo em vista a sua estratificação em diversos níveis de competências a fim de ser-lhes
oferecido um programa de capacitação. Contribuir para o crescimento de colaboradores e
desenvolvedores web é uma das atividades mais gratificantes que se possa imaginar.
Sugere-se também que seja desenvolvida uma nova versão para o sistema
computacional utilizado pelo site www.bibliaonline.net incorporando os melhoramentos
apontados por essa tese.

APÊNDICES
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Apêndice A
Lista Alfabética dos Sites Apresentados no Capítulo II
A seguinte tabela apresenta uma lista alfabética dos sites que aparecem no
capítulo II com as respectivas páginas em que se discorre sobre eles.
Sites Adventistas

Página

http://br.groups.yahoo.com/group/gea-brasil/

54

http://eoqha.net

77

www.advir.com.br

51

www.alessandrasamadello.com.br

59

www.amizade.com.br

55

www.awtv.com.br

86

www.bibliaonline.net

61

www.cadadia.net

74

www.centrowhite.org.br

68

www.comunicandojesus.net

63

www.cpb.com.br

37

www.cristovoltara.com.br

78

www.cvvnet.org

19

www.desbravadores.org.br

27

www.designerkomoda.com.br

62

www.dsa.org.br

41

www.educacaodventista.org.br

69

www.ellenwhitebooks.com

75

www.escolanoar.org.br

64

www.esperança.com.br

84

www.estaescrito.org.br

22

www.flaviosantos.com.br

56

www.gadw.com.br

81

www.galerajovem.com

67

www.hasilvestre.org.br

32

www.hinovacao.com.br

76

www.iae-sp.br

33

www.iasd.org.br

56

www.iasdmoema.org.br

46

www.jesusvoltara.com.br

64
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Sites Adventistas (Continuação)

Página

www.jovemadventista.com.br

80

www.lugardepaz.org.br

79

www.mab-iasd.org.br

29

www.madrugadacomdeus.com.br

88

www.memoriaadventista.com.br

86

www.michelsonborges.com

78

www.ministeriobullon.com

87

www.musicaeadoracao.com.br

72

www.novavoz.com.br

59

www.novotempo.com.br

34

www.novotempo.org.br

47

www.osantuario.com.br

75

www.paulistana.org.br

40

www.portalnatural.com.br

63

www.prayernet-br.org

26

www.profecias.com.br

57

www.queroajudar.com.br

73

www.redemaranatha.org.br

53

www.scb.org.br

46

www.sisac.org.br

23

www.superbom.com.br

58

www.ucb.org.br

44

www.unasp.br

60

www.unb.org.br

36

www.usb.org.br

38

Apêndice B
I Pesquisa sobre a Internet Adventista em Língua Portuguesa
O questionário abaixo foi usado na pesquisa realizada entre os sites adventistas
em língua portuguesa na internet de junho a setembro de 2007.

Estimado Participante!
Muito obrigado por dedicar alguns minutos a fim de responder a este questionário. Serão
necessários apenas alguns cliques ou opiniões pessoais.
O questionário será utilizado para uma tese doutoral junto ao Seminário Adventista LatinoAmericano de Teologia, situado em Engenheiro Coelho - SP. Todas as respostas serão
mantidas anônimas. Entretanto, se você preferir que suas respostas e seu e-mail de
contato sejam publicados como um anexo ao final da tese, apenas indique isto ao
responder a última pergunta.
Desejo que este questionário o ajude a valorizar ainda mais o seu ministério na internet.
As respostas dadas por você ajudarão também outras pessoas a compreenderem como
uma página na internet pode ajudar a construir o reino de Deus.
Muito obrigado!

Pastor Jobson Santos
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PERGUNTAS & RESULTADOS
1 - Cadastre seu endereço de E-mail e uma Senha:

Senha:

E-mail:

2 - Neste questionário, as respostas devem estar relacionadas a um site. Forneça o endereço de um
site (URL):

URL:

3 - Seu nome:

Nome:
4 - Sexo:
Resposta
Masculino

Quant.
94

%
86.24%

Feminino

15

13.76%

Quant.
5

%
4.59%

21 - 30

51

46.79%

31 - 40

33

30.28%

41 - 50

16

14.68%

51 - 60

2

1.83%

mais que 60

2

1.83%

Total de Respostas - 109
5 - Sua idade:
Resposta
menos que 20

Total de Respostas - 109
6 - Como você tem colaborado com o site? (Assinale uma ou mais respostas apropriadas)
Resposta
Quant.
%
Fundador
72
66.06%
Diretor

50

45.87%

Pastor

8

7.34%

Programador

42

38.53%

Web-designer

53

48.62%

Responsável pelo conteúdo do site

77

70.64%

Responsável pelas finanças do site

35

32.11%

Outro (por favor, explique)

14

12.84%

Total de Respostas - 351
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7 - Ano em que o site começou suas atividades?
Resposta
Quant.
1994 ou antes
4

%
3.67%

1997

6

5.5%

1998

3

2.75%

1999

3

2.75%

2000

9

8.26%

2001

10

9.17%

2002

6

5.5%

2003

5

4.59%

2004

10

9.17%

2005

14

12.84%

2006

14

12.84%

2007

25

22.94%

Total de Respostas - 109
8 - O site foi estabelecido por quem? (Assinale uma ou mais respostas)
Resposta
Quant.
%
Pela igreja local
14
12.84%
Pela denominação, ou igreja regional/nacional

17

15.6%

Por uma iniciativa independente (pessoal)

72

66.06%

Por um ministério que apóia a igreja

19

17.43%

Outro (por favor, explique)

9

8.26%

Total de Respostas - 131
9 - Em nome de quem o site está registrado hoje?
Resposta
Quant.
%
Em meu nome
50
45.87%
Em nome de outra pessoa física

7

6.42%

Em nome de uma empresa em meu nome

6

5.5%

Em nome de uma empresa de terceiros

6

5.5%

Em nome da igreja ou uma de suas instituições

33

30.28%

Outro (por favor, explique)

7

6.42%

Total de Respostas - 109
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10 - Que meios você tem utilizado para divulgar o seu site?
Resposta
Quant.
%
Divulgação corpo a corpo
85
77.98%
Cadastro junto aos mecanismos de busca

71

65.14%

E-mail marketing

32

29.36%

Banners em outros sites

45

41.28%

Propaganda em jornais ou revistas

12

11.01%

Artigos em jornais ou revistas

12

11.01%

Panfletos

17

15.6%

Adesivos

9

8.26%

Bonés ou camisetas

8

7.34%

rádio, TV

19

17.43%

Outros (por favor, explique)

25

22.94%

Total de Respostas - 335
11 - Como você considera o design do seu site? (Assinale uma ou mais respostas)
Resposta
Quant.
%
excelente
22
20.18%
bom

63

57.8%

regular

17

15.6%

fraco

7

6.42%

Total de Respostas - 109
12 - Quais dos serviços abaixo o seu site oferece?
Resposta
Quant.
%
E-mail para o webmaster
67
61.47%
E-mail para o pastor

26

23.85%

Suporte on-line ao usuário

19

17.43%

Mecanismo de busca interna no site

41

37.61%

Áudio

47

43.12%

Vídeo

49

44.95%

Apresentação de Slides

22

20.18%

Fórum

30

27.52%

Outro (por favor, explique)

46

42.2%

Total de Respostas - 347
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13 - Quantos visitantes únicos seu site recebe por dia em média?
Resposta
Quant.
%
Menos de 100
43
39.45%
101 - 250

29

26.61%

251 - 500

17

15.6%

501 – 1.000

6

5.5%

1.001 – 3.000

7

6.42%

3.001 – 5.000

1

0.92%

5.001 – 10.000

2

1.83%

10.001 – 30.000

2

1.83%

Mais de 30.000

2

1.83%

Total de Respostas - 109
14 - Comparado ao ano anterior o número de acessos ao seu site aumentou ou diminuiu?
Resposta
Quant.
%
diminuiu fortemente
5
4.59%
diminuiu levemente

5

4.59%

permaneceu o mesmo

25

22.94%

aumentou levemente

30

27.52%

aumentou cerca de 50%

27

24.77%

aumentou cerca de 100%

11

10.09%

aumentou mais de 200%

6

5.5%

Total de Respostas - 109
15 - Para o ano que vem, o site tem como objetivo receber quantos acessos por dia?
Resposta
Quant.
%
Menos de 100
13
11.93%
101 - 250

22

20.18%

251 - 500

22

20.18%

501 – 1.000

22

20.18%

1.001 – 3.000

11

10.09%

3.001 – 5.000

5

4.59%

5.001 – 10.000

4

3.67%

10.001 – 30.000

4

3.67%

Mais de 30.000

6

5.5%

Total de Respostas - 109
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16 - Com que propósito o site foi estabelecido? (Assinale uma ou mais respostas)
Resposta
Quant.
%
Alimentar a igreja (propósito interno)
62
56.88%
Evangelizar (propósito externo)

89

81.65%

Obter retorno financeiro (propósito comercial)

10

9.17%

Outros (por favor, explique)

36

33.03%

Total de Respostas - 197
17 - De que maneiras o seu site tem contribuído para os propósitos internos da sua igreja ou
ministério? (Assinale uma ou mais respostas apropriadas)
Resposta
Quant.
%
Proveu melhor comunicação com os membros
50
45.87%
Proveu melhor comunicação com a denominação

41

37.61%

Permitiu o contato ou a interação com missionários
além mar

28

25.69%

Providenciou oportunidade para as pessoas terem
uma hora tranquila com Deus.

49

44.95%

Providenciou oportunidade para as pessoas
adorarem.

38

34.86%

Foi um instrumento para educar acerca de diversos
assuntos espirituais.

60

55.05%

Foi um instrumento para treinar novos líderes na
igreja/ministério

31

28.44%

Foi um instrumento para obter apoio financeiro
para a igreja ou ministério.

6

5.5%

Outros (por favor, explique)

25

22.94%

Total de Respostas - 328
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18 - De que maneiras o seu site tem contribuído para o evangelismo da sua igreja ou ministério?
(Assinale uma ou mais respostas apropriadas)
Resposta
Quant.
%
Fez com que mais pessoas soubessem acerca de
85
77.98%
minha igreja/ministério
Contribuiu para uma ou mais pessoas aceitarem a
Cristo como salvador

49

44.95%

Contribuiu para levar uma ou mais pessoas ao
batismo

38

34.86%

Possibilitou a distribuição de livros, vídeos, CDs e
DVDs.

36

33.03%

Proveu oportunidade para conexão com outras
pessoas que partilham dos mesmos interesses.

66

60.55%

Proveu oportunidade para oração intercessória

51

46.79%

Proveu oportunidade para aconselhamento e
orientação bíblica

56

51.38%

Proveu oportunidade para pessoas fazerem cursos
bíblicos ou acessarem lições bíblicas

49

44.95%

16

14.68%

Outros (por favor, explique)
Total de Respostas

19 - Quantas pessoas, você tem conhecimento, foram batizadas por influência deste site?
Resposta
Quant.
%
Não tenho conhecimento de ninguém
81
74.31%
1

10

9.17%

2

4

3.67%

3-4

2

1.83%

5-10

3

2.75%

mais de 10

9

8.26%

Total de Respostas - 446
20 - Em termos gerais, você crê que o propósito do site está sendo atingido?
Resposta
Quant.
%
Totalmente
46
42.2%
Parcialmente

57

52.29%

Não tem sido atingido

6

5.5%

Total de Respostas - 109
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21 - Você receberia bem iniciativas na internet que: (Assinale uma ou mais respostas apropriadas)
Resposta
Quant.
%
Forneçam oportunidade para dizimar e ofertar on12
11.01%
line
Ofereçam uma lista de ministérios para os quais
fazer doações financeiras

22

20.18%

Forneçam uma liturgia para o internauta participar
da santa ceia

14

12.84%

Forneçam oportunidades para a adoração
particular

59

54.13%

Forneçam ensino, cuidado e apoio para a
espiritualidade particular

91

83.49%

Forneçam uma lista de projetos comunitários
voltados para atender necessidades humanas

84

77.06%

Outro (por favor, explique)

10

9.17%

Total de Respostas - 292
22 - Você estaria disposto a oferecer em seu site serviços oriundos de outros sites? (Assinale abaixo
quais serviços lhe interessam)
Resposta
Quant.
%
Pedidos de oração
81
74.31%
Aconselhamento

74

67.89%

Cursos bíblicos

88

80.73%

Rede de relacionamentos (encontre o seu par)

33

30.28%

Rede de notícias Adventistas

75

68.81%

Encontre um pastor Adventista (banco de dados
atualizado)

68

62.39%

Encontre Igrejas Adventistas próximas (banco de
dados atualizado)

87

79.82%

Lista de sites Adventistas (banco de dados
atualizado)

76

69.72%

Outro (por favor, explique)

16

14.68%

Total de Respostas - 598
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23 - Dos itens abaixo selecione cinco que você acredita sejam mais eficazes para avaliar os esforços
evangelísticos de qualquer site: (Selecione apenas 5 itens)
Resposta
Quant.
%
Número de pessoas que aceitaram a Cristo como
salvador ou indicaram (mediante um “click”) terem
48
44.04%
pronunciado a oração de salvação
Número de pessoas que se batizaram

49

44.95%

Número de acessos ao site

54

49.54%

Número de e-mails enviados ao site

46

42.2%

Número de pessoas fazendo cursos bíblicos ou
lições bíblicas

74

67.89%

Número de downloads de material com conteúdo
bíblico

57

52.29%

Número de pessoas que solicitaram ajuda
espiritual (oração ou conselhos)

63

57.8%

Número de pessoas que solicitaram visita

51

46.79%

Número de pessoas encaminhadas a uma igreja
local através do site

65

59.63%

Número de pessoas treinadas para orar,
aconselhar ou fazer evangelismo on-line

28

25.69%

Número de pessoas treinadas para visitar pessoas
encaminhadas pelo site

31

28.44%

Total de Respostas - 566
24 - Quem mantém e atualiza o seu site? (Assinale uma ou mais respostas)
Resposta
Quant.
%
Um profissional ou uma companhia profissional
29
26.61%
Alguém, não profissional, que recebe alguma
remuneração financeira

6

5.5%

Um ou mais voluntários

43

39.45%

O pastor ou outro membro(s) assalariado da igreja.

5

4.59%

Outro (por favor, explique)

42

38.53%

Total de Respostas - 125
25 - Quantas pessoas (colaboradores diretos) estão envolvidas em manter o seu site?
Resposta
Quant.
%
Uma pessoa
36
33.03%
Duas pessoas

26

23.85%

Três a cinco pessoas

29

26.61%

Mais de cinco pessoas

18

16.51%

Total de Respostas - 109
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26 - Quantas horas por mês, em média, você (ou seu grupo de colaboradores diretos) dedica para
manter este site?
Resposta
Quant.
%
Menos de 4 horas
27
24.77%
5 – 10

24

22.02%

11 – 20

11

10.09%

21 – 50

19

17.43%

51 – 100

9

8.26%

101 – 200

6

5.5%

Mais de 200

8

7.34%

Não se aplica

5

4.59%

Total de Respostas - 109
27 - Qual a sua maior necessidade, hoje, no site?
Resposta
Quant.
Divulgadores do site
78

%
71.56%

Evangelistas via internet - para atendimento aos
interessados

31

28.44%

Colaboradores na manutenção das páginas

49

44.95%

Produtores de texto

49

44.95%

Apoio financeiro

47

43.12%

Total de Respostas - 254
28 - Atualmente você está usando o site para promover a venda de uma ou mais das seguintes
alternativas? (Assinale uma ou mais respostas apropriadas)
Resposta
Quant.
%
Folhetos evangelísticos ou cursos bíblicos
7
6.42%
Livros

9

8.26%

CDs ou DVDs

19

17.43%

Vídeos

2

1.83%

Sermões ou mensagens em fita K-7, CD, VHS ou
DVD.

6

5.5%

Outro (por favor, explique)

13

11.93%

Nenhum

71

65.14%

Total de Respostas - 127
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29 - Quanto dinheiro por ano você está investindo atualmente para manter o site? (inclua despesas
com salários, projetos terceirizados, etc)
Resposta
Quant.
%
Não sei
21
19.27%
10.000 – 20.000 Reais ao ano

9

8.26%

5.000 – 10.000 Reais ao ano

5

4.59%

2.000 – 5.000 Reais ao ano

6

5.5%

1.000 – 2000 Reais ao ano

6

5.5%

600 – 1.000 Reais ao ano

12

11.01%

Menos de 600 Reais ao ano

28

25.69%

Mais de 20.000 Reais ao ano

4

3.67%

Nada – o espaço no servidor é grátis e voluntários
fazem o trabalho.

18

16.51%

Total de Respostas - 109
30 - Quanto dinheiro você está planejando investir em seu site no próximo ano? (inclua despesas com
salários, projetos terceirizados, etc)
Resposta
Quant.
%
Nada – o espaço no servidor é grátis e voluntários
19
17.43%
fazem o trabalho.
Menos de 600 Reais ao ano

25

22.94%

600 – 1.000 Reais ao ano

13

11.93%

1.000 – 2000 Reais ao ano

11

10.09%

2.000 – 5.000 Reais ao ano

10

9.17%

5.000 – 10.000 Reais ao ano

2

1.83%

10.000 – 20.000 Reais ao ano

8

7.34%

Mais de 20.000 Reais ao ano

4

3.67%

Não sei

17

15.6%

Total de Respostas - 109

255
31 - Como você cobre atualmente as despesas a fim de manter o seu site? (Assinale uma ou mais
respostas)
Resposta
Quant.
%
Com recursos pessoais
70
64.22%
Com a venda de livros, CDs, vídeos, DVDs e
outros materiais através do site.

12

11.01%

Com a venda de espaço publicitário (banners) no
site

6

5.5%

Com recursos da igreja ou ministério.

24

22.02%

Com ofertas especiais da igreja ou ministério

6

5.5%

Com donativos de simpatizantes

20

18.35%

Outro (por favor, explique)

16

14.68%

Total de Respostas - 154
32 - Como você gostaria de levantar os recursos para cobrir as despesas com o seu site no ano que
vem? (Assinale uma ou mais respostas)
Resposta
Quant.
%
Com recursos pessoais
48
44.04%
Com a venda de livros, CDs, vídeos, DVDs e
outros materiais através do site.

32

29.36%

Com a venda de espaço publicitário (banners) no
site

30

27.52%

Com recursos da igreja ou ministério.

28

25.69%

Com ofertas especiais da igreja ou ministério

24

22.02%

Com donativos de simpatizantes

54

49.54%

Outro (por favor, explique)

11

10.09%

Total de Respostas - 227
33 - Quantos contatos (no livro de visitas ou por e-mail) seu site teve no último mês?
Resposta
Quant.
%
Nenhum
5
4.59%
Menos de 25

36

33.03%

26 - 50

19

17.43%

51 - 100

12

11.01%

101 - 500

10

9.17%

Mais de 500

11

10.09%

Não sei

16

14.68%

Total de Respostas - 109
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34 - Como você responde às pessoas que através do site pedem literatura ou um contato? (Assinale
uma ou mais respostas apropriadas)
Resposta
Quant.
%
Por e-mail
103
94.5%
Por correio regular

4

3.67%

Por telefone

16

14.68%

Encaminhando para uma visita pessoal

12

11.01%

Outro (por favor, explique)

7

6.42%

Total de Respostas - 142
35 - Quantos pedidos de oração você recebe através do site durante um mês?
Resposta
Quant.
%
Não recebo nenhum
36
33.03%
Menos de 50

52

47.71%

50 - 100

14

12.84%

101 - 500

4

3.67%

501 – 1.000

1

0.92%

1.001 – 5.000

2

1.83%

Mais de 5.000

1

0.92%

Total de Respostas - 110
36 - Quantos contatos de pessoas interessadas no evangelho você obteve através do site no último
ano?
Resposta
Quant.
%
Não recebi nenhum
26
23.85%
Menos de 5

19

17.43%

Menos de 25

22

20.18%

26 - 50

7

6.42%

51 - 100

7

6.42%

101 – 500

7

6.42%

501 – 1.000

1

0.92%

Mais de 1.000

6

5.5%

Não sei

13

11.93%

Total de Respostas - 108
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37 - Como você respondeu às pessoas que queriam ouvir mais a respeito do evangelho ou queriam
tornar-se envolvidas com uma comunidade cristã? (Assinale uma ou mais respostas apropriadas)
Resposta
Quant.
%
Os encaminhei para serem atendidos por uma
57
52.29%
igreja ou pastor da região em que moram
Forneci a eles o endereço de duas ou mais igrejas
na região em que moram, para que visitem, caso
desejem.

45

41.28%

Os encaminhei a um posto local de uma
organização que apóia, mas não é da igreja

8

7.34%

Não dei nenhum conselho específico

8

7.34%

Eu mesmo os aconselhei durante um período de
tempo

32

29.36%

Outro (por favor, explique)

21

19.27%

Total de Respostas - 171
38 - Indique cinco categorias em que você gostaria de ver mais sites Adventistas. (Selecione apenas 5
itens)
Resposta
Quant.
%
Adoração
41
37.61%
Arqueologia

31

28.44%

Assistência social

18

16.51%

Aventureiros

3

2.75%

Centros de mídia

28

25.69%

Ciências

21

19.27%

Clube de líderes

13

11.93%

Coral

9

8.26%

Crianças

17

15.6%

Desbravadores

8

7.34%

Devoção pessoal

13

11.93%

Editoras

4

3.67%

Educação (artigos, palestras, família)

21

19.27%

Educação (escolas e universidades)

10

9.17%

Empresas, fábricas e comércio

6

5.5%

Entretenimento (fotos, MP3, videos)

34

31.19%

Escola sabatina

20

18.35%

Estudos bíblicos

26

23.85%

Evangelismo

30

27.52%

Família

21

19.27%

Hospitais e clínicas

7

6.42%

Igreja local

27

24.77%

(continua na página seguinte)
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Jogos

12

11.01%

Jovens

28

25.69%

Livros

8

7.34%

Lojas virtuais

11

10.09%

Meditação

12

11.01%

Ministério cristão

18

16.51%

Música

41

37.61%

Notícias

18

16.51%

Portal

8

7.34%

Projetos humanitários

16

14.68%

rádio

19

17.43%

Relacionamentos

20

18.35%

Revistas

13

11.93%

Saúde

33

30.28%

Sedes Administrativas (Associações)

5

4.59%

Sedes Administrativas (Divisões e Associação
Geral)

5

4.59%

Sedes Administrativas (Uniões)

5

4.59%

Outro (por favor, explique)

12

11.01%

Total de Respostas - 692
39 - Você está disposto a participar como voluntário de um projeto de evangelismo via internet
coordenado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia?
Resposta
Quant.
%
Sim
92
84.4%
Não

1

0.92%

Talvez

16

14.68%

Total de Respostas - 109

259
40 - Com quais habilidades pensa poder contribuir para o projeto colaborativo de evangelismo via
internet? (Assinale uma ou mais respostas)
Resposta
Quant.
%
Participar de reuniões de planejamento
53
48.62%
Web master

32

29.36%

Web design

35

32.11%

Programação – PHP

19

17.43%

Programação – Java

6

5.5%

Programação – Flash

8

7.34%

Programação – CGI/Perl

3

2.75%

Ajuda secretarial – digitação de textos

18

16.51%

Revisão de conteúdo do site

53

48.62%

Acompanhamento aos interessados no evangelho
que entram em contato com o site

33

30.28%

Incentivo e apoio por meio de palavras

29

26.61%

Outras habilidades (por favor, explique)

36

33.03%

Total de Respostas - 325
41 - Acrescente, se desejar, algum comentário que você julga pertinente sobre este questionário e/ou
sobre o evangelismo via internet.
Resposta
Quant.
%
Finalizar
69
63.3%
Resposta:

41

37.61%
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Apêndice C
Lista dos Sites Participantes da Pesquisa
Lista dos sites participantes da pesquisa (em ordem alfabética)
http://avozquevemdoalto.com
http://carlosjoel-fortes.blogspot.com/
http://caupa.multiply.com/
http://eoqha.wordpress.com
http://flaviolimadejesus.multiply.com
http://foroadventista.com/index.php/board,17.0.html
http://iasd-pedroso.blogspot.com/
http://luizfernandokastro.blogspot.com/
http://portalja.com.br
http://sosliderja.blog.terra.com.br/
http://tinguiteen.blogspot.com
http://users.belgacom.net/bonnenouvelle/po
www.7comnews.com
www.abciasd.org.br
www.abciasd.org.br
www.ac.org.br
www.adventhus.com
www.advir.com.br [3 participações]
www.aguiarealdesbravadores.com.br
www.amigosadventistas.com.br
www.amigosdejesus.org.br
www.anapaula.mus.br
www.anjosdaesperanca.org.br
www.apac.org.br
www.apo.org.br
www.asr.org.br
www.bbts.org.br
www.believes.com.br
www.bibliaonline.net
www.cadadia.net
www.cangue.falai.net
www.cavg.com.br
www.centersulnegocios.com
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Lista dos sites participantes da pesquisa (continuação)
www.centrowhite.org.br
www.cifraadventista.com
www.cleversonandrade.com.br
www.clubao.org.br/
www.clubeonix.org
www.comunicandojesus.net
www.concertoeterno.com
www.conexaovocal.com
www.conhecerjesus.com.br
www.cristovoltara.com.br
www.desbravadoresbrisassuaves.org.br
www.diariodaprofecia.blogspot.com
www.educadventista.org.br/
www.ellenwhitebooks.com
www.elpisteologia.net
www.encontrocomopoder.blogspot.com
www.examinaisasescrituras.blogspot.com
www.exodusvocal.cjb.net
www.felipelemos.blogspot.com
www.fernandalara.com
www.folhadafamilia.com
www.gadw.com.br/
www.geocities.com/centraldenoticiasadventistas
www.gojep.org
www.grupovl.com.br
www.hinovacao.com.br
www.iasdaimores.com
www.iasdcolegio.org
www.iasdfloramar.org
www.iasdivinhema.org
www.iasdmadureira.kit.net
www.iasdmoema.org.br
www.iasdvila.hpg.com.br/
www.igrejaadventista.org
www.iveline.com.br
www.ja-online.net
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Lista dos sites participantes da pesquisa (continuação)
www.japirn.com/adventistas.htm
www.jesusvoltara.com.br
www.jovemadventista.com.br
www.lugardepaz.org.br
www.maisjovem.fortalezahost.com.br
www.melissabarcelos.com.br
www.ministeriojovemms.com.br/
www.missaojovem.org
www.novamensagem.com.br
www.novavoz.com.br
www.novotempo.org.br/estaescrito
www.novotempo.org.br/lojavirtual
www.novotempo.org.br/tv
www.novotom.com.br
www.osadventistas.com.br
www.osantuario.com.br
www.paulistana.org.br
www.paulo.mus.br
www.pointmissaojovem.com
www.portaldabiblia.com.br
www.portalnatural.com.br
www.radioadvir.com.br
www.redemaranata.org.br
www.ricardotadeu.net
www.sempreavante.com.br
www.sempredejesus.com
www.sentinelasdacolina.com.br
www.setimodia.com
www.sextajovem.com/
www.surdosadventistas.com.br
www.terceiroanjo.org
www.tinguiteen.com.br/index.html
www.ucob.org.br
www.ueb.org.br
www.unasp.edu.br/kerygma
www.verdadeonline.net
www.voltara.net
[Um site não forneceu a URL] [Total = 109 Sites Participantes]
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Apêndice D
Documentos Históricos
D-1: Escolas Bíblicas Muito Eficientes São Necessárias
Semeando 1 Bilhão: Ousado Plano Para Alcançar o Mundo

15 Oct 2002,
Dirigentes adventistas do sétimo dia aprovaram uma nova iniciativa evangelística em 9 de outubro
para alcançar 1 bilhão de lares por todo o mundo até o final de 2003. "Semeando 1 Bilhão" é um
esforço conjunto entre cada uma das 12 divisões da igreja, ou regiões, e os dirigentes dizem que o
projeto de amplo alcance requererá a cooperação e participação em todos os níveis da igreja
mundial.
O alvo de "Semeando 1 Bilhão" é distribuir 1 bilhão de peças especiais de literatura, ou "tratados",
convidando as pessoas a estudarem a Bíblia com um pastor ou leigo adventista, ou mediante uma
escola bíblica por correspondência.
O presidente da Igreja Mundial, Pastor Jan Paulsen, apresentou a iniciativa a líderes internacionais
da Igreja reunidos para o Concílio Anual, declarando que o conceito era "talvez maior do que
podemos agora assimilar". Ele lembrou aos ouvintes que a igreja está crescendo em 1 milhão de
pessoas anualmente, enquanto a população mundial cresce em algo como 130 milhões de
pessoas cada ano. A discrepância, disse ele, desperta as perguntas: "Como irá a Igreja alcançálos? Não estamos ficando cada vez mais para trás?
A despeito do enorme desafio, disse Paulsen, a Igreja Adventista deve continuar a ser uma igreja
mobilizada à missão. "Deus deseja que nós, seres humanos, a Igreja, seja seus instrumentos de
testemunho nos últimos dias", declarou.
Segundo Paulsen, o compromisso e entusiasmo dos leigos adventistas por todo o mundo será o
ponto central do plano "Semeando 1 Bilhão". "Tanta gente está dizendo, 'desejo estar envolvido'. A
igreja depende da iniciativa, força, recursos dos leigos a fim de darem conclusão à obra. Fazemos
isso juntos—essa é a metodologia de Cristo. Concluiremos esta obra como um só povo".
Os organizadores estimam que o plano tem o potencial de alcançar dois terços da população
mundial. Cada pequeno folheto incluirá espaço para incluir os endereços de escolas de
correspondência bíblica, e cada divisão ou união propiciará seus endereços de escola bíblica onde
as pessoas poderão escrever para receber lições por correspondência. Um endereço da internet
também propiciará onde as pessoas podem visitar e escolher estudos bíblicos dentre várias
línguas.
Paulsen citou uma edição especial da revista Signs [Sinais] enviada por correio no início deste ano
em Minnesota, Estados Unidos, onde 2 por cento de 2 milhões de pessoas contatadas
responderam ao convite para receber estudos bíblicos. Ele assinalou que se o índice de resposta
ao "Semeando 1 Bilhão" for de somente meio por cento, haverá cinco milhões de pessoas
solicitando estudos bíblicos.
"O maior desafio para a igreja é preparar os corações das pessoas a terem a vontade de
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acompanhar os interessados", declara Michael Ryan, coordenador-chave do "Semeando 1 Bilhão".
"Em termos de logística, não será levantar o dinheiro necessário, e não será a distribuição. Será a
organização e viabilidade de escolas bíblicas muito eficientes. Quando se considera que somos
somente uma igreja de 13 milhões de membros, esse é um completo redirecionamento e
replanejamento de nossos recursos para responder a isto. Este é o desafio.
Há atualmente muitas escolas de correspondência bíblica ao redor do mundo, mas Ryan declara
que os planos estão em andamento para pôr uma escola de correspondência em cada país.
Uma força-tarefa coordenará com as divisões, uniões, associações, missões e igrejas para
planejar e implementar o programa "Semeando 1 Bilhão", que inclui várias fases—desde o
levantamento de fundos até a distribuição de estudos bíblicos para relatar. A força-tarefa também
assumirá o desafio de informar os membros da igreja, e os ajudará a envolverem-se no projeto.
Uma parte significativa da iniciativa será financiada por doadores—já, um número de apoiadores
leigos têm-se comprometido a pagar os custos da impressão dos folhetos.
O plano "Semeando 1 Bilhão" complementará o programa "Indo a Um Milhão", a iniciativa da igreja
para mobilizar, treinar e equipar 1 milhão de leigos adventistas para o evangelismo até a época da
próxima sessão da Assembléia da Associação Geral em 2005. Os organizadores incentivarão os
leigos envolvidos com "Indo a Um Milhão" a ser um grupo de apoio para o "Semeando 1 Bilhão",
juntamente com muitos membros adicionais da igreja, crianças, jovens e outros grupos
interessados.
Silver Spring, Maryland USA,
Wendi Rogers/Bettina Krause/ANN
Posted on Tuesday, October 15, 2002 at 12:00 AM
Copyright © 2009, Adventist News Network. Adventist News Network is a registered trademark of
the General Conference Corporation of Seventh-day Adventists.
Usado com Permissão.
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D-2: Mensagens Selecionadas do “Livro de Visitas”
Mensagens Selecionadas do “Livro de Visitas” do Site www.bibliaonline.net,
compiladas por Claudia Castello
Nome

Local

Data

Mensagem

Adriana Silvestro
Rodrigues

Francisco
Beltrão - PR

31/12/2000

Acredito que todo trabalho que visa a divulgação
da salvação de Jesus Cristo é de muita valia, pois
muitas vidas ainda sofrem neste mundo
conturbado sem conhecer a Cristo. Parabéns pela
disponibilidade e seriedade com a Obra de Deus
na Terra.

Leandro Soares de
Quadros

Nova Friburgo
- RJ

31/12/2000

O site está lindo! Parabéns!

Pedro Franca

Florianópolis SC

31/12/2000

Não encontrei palavras para definir a
grandiosidade que este site representa para
todos, principalmente aos que estão precisando
de forças para sair do buraco em que o inimigo
nos joga de vez em quando.

Marilyn

Campinas SP

20/11/2001

Achei o site muito interessante. Mais que isso, me
valorizei com os textos que recebi...

1/12/2001

Parabéns por este admirável trabalho por este
meio de comunicação. Daniel disse que a ciência
se multiplicaria; que bom estar usando esta
ciência para meios cristãos. Parabéns!

11/12/2001

O trabalho de vocês é simplesmente o máximo!
Tirei muitas duvidas e estou fazendo estudo
bíblico aqui também. É um grande portal para
aqueles que buscam se aprofundar na Palavra de
Deus. Que nosso Senhor possa continuar
abençoando este trabalho!

Ricardo Pereira da
Cunha

Lainy

Canoas - RS

Vila Velha ES
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Nome

Daniel Paulo de
Oliveira

Rosana Kerkhoff
Goulart

Silas Oliveira

Zaqueu Mizael
Borges

Local

Contagem MG

Nova Erechim
- SC

New York EUA

Poços de
Caldas - MG

Dalila Lopes

Cascavél - PR

Roberto Horliana
Junior

Canoinhas SC

Data

Mensagem

28/7/2002

Achei bastante interessante a idéia de dar
estudos bíblicos. Deus abençoe a todos que
aderiram a essa causa. A causa do Senhor. Em
nome de Jesus!

9/4/2003

Sou admiradora do trabalho desenvolvido pela
Igreja Adventista, pelo seu comprometimento e
seriedade com a obra do Senhor. Sou muito grata
ao programa Está Escrito, porque a minha
compreensão bíblica tem se enriquecido a cada
programa. Um abraço.

20/6/2003

Meus irmãos, estava a procura de um site como
este há muito tempo. Que trabalho maravilhoso
vocês tem feito. Que Deus continue abençoando
todo este trabalho. Que a paz de Cristo esteja
sempre com vocês!

2/9/2003

O site é super legal. Eu tava aqui de madrugada
sem nada para fazer e acabei encontrando o site.
É muito bom mesmo, mas deveria ser mais
divulgado para que as pessoas pudessem
acessar. Parabéns e continuem essa bênção de
DEUS.

16/11/2003

Estava à procura de um site de mensagem e, por
acaso, entrei neste. Achei bárbaro, pois eu e meu
marido mandamos mensagens com muita
freqüência. É um meio de dizermos um ao outro o
quanto nos amamos e agora vocês estão nos
ajudando nisso. OBRIGADO!

22/8/2004

Não sei a religião dos colaboradores deste site,
mas adorei. É muito edificante. Vocês estão de
parabéns. Que DEUS continue a abençoar este
ministério.
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Nome

Adelaide

Local

Curitiba - PR

Data

Mensagem

1/10/2004

Irmãos, o trabalho de vocês é muito útil e
abençoado, pois ajuda a tirar dúvidas que nem
sempre temos coragem de perguntar a nossos
pastores. As interpretações que se tem da Bíblia
em algumas igrejas são tão equivocadas que
afastam até os fiéis.

Carina

Batatais - SP

1/12/2004

Achei muito interessante esse site! Fiz várias
perguntas aos conselheiros, e me responderam
exatamente do jeito que eu queria saber. As
minha dúvidas foram esclarecidas! Agora virou
um hábito abrir esse site todo dia! Agradeço a
atenção.

Rayson Romulo
Costa e Silva

Palmas - TO

5/12/2004

Este site me ajudou muito no retorno para perto
do nosso Senhor. Obrigado a todos os
colaboradores!

23/3/2005

Fiz uma pergunta sobre “dinossauros” e já recebi
a resposta; ainda não terminei de ler toda a
resposta, mas com o início já fiquei satisfeito.
Obrigado!

27/3/2005

Sou pastor da Assembléia de Deus de New York,
USA, e fiquei muito feliz em encontrar esse site
que, por sinal, já está sendo útil para mim como
fonte de pesquisa. Muito obrigado pela vossa
contribuição.

24/4/2005

Assisti hoje, pela primeira vez, o programa Está
Escrito e tive uma grata surpresa. Mesmo nãoevangélica, vi que os ensinamentos bíblicos foram
transmitidos de forma simples, calma e de perfeita
compreensão para qualquer pessoa. Muito bom
mesmo!

Peron Brasil Matos

Pr. Renato Pinto

Eliane Ferreira

Iporá - GO

New York EUA

Rio de
Janeiro - RJ
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Nome

Viviane
Kronemberger
Carrupt

Danilo Henry Vaz

Local

Petrópolis RJ

Boston - EUA

Data

Mensagem

15/8/2005

Estou achando muito bom, não só para tirar
dúvidas minhas, mas para esclarecer algumas
coisas para meu amigo de trabalho que não é
evangélico.

13/11/2005

É uma bênção o site, muito bem feito. Porém, o
que me chamou atenção foi o dicionário bíblico
que é de muita importância. Que ele possa
sempre estar sendo atualizado e enriquecido em
novas palavras. Parabéns!

Cristiane de Souza
Rodrigues,

Taubaté - SP

9/4/2006

Amei muito conhecer este site. Aqui encontrei
algo que eu gosto muito, que é estudo bíblico e
tudo o que se refere à Bíblia. Quero muito saber,
pois dou aula na escola dominical e preciso estar
sempre atualizada nas lições bíblicas. Vocês
estão de parabéns!

Miguel

São Paulo SP

20/5/2006

Sensacional "ISCA" para a pesca de pessoas
necessitadas deste verdadeiro alimento espiritual
que é a Palavra de DEUS.

11/7/2006

Tenho lido algumas respostas para o pedido de
ajuda de alguns irmãos e louvo a Deus pela
equipe de conselheiros deste site, pois eles têm
sempre respondido com muita sabedoria.
Podemos ver que são respostas vindas do
coração do Pai.

3/12/2006

Adorei este site, era o que mais eu queria. Tem
de tudo o que preciso. Sou da renovação
carismática e coordenador de um grupo de
oração. Estou mandando este site para todos os
meus conhecidos. Que Deus abençoe todas estas
pessoas e ilumine.

Gilvana Noleto

Elias Mendes da
Silva

Rio de
Janeiro - RJ

Maracajú MS
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Nome

Local

Data

Mensagem

Adriana Rocha da
Silva

Rio de
Janeiro - RJ

10/12/2006

Entrei para fazer uma pesquisa na Bíblia, pois
estou passando por momentos de luta em meu
casamento e, graças a Deus, encontrei a palavra
que precisava aqui! Muito obrigada! Continuem
com este site abençoado.

Dieufrásio Miguel da
Silva Cardoso

Recife - PE

14/6/2007

Gosto muito deste site, pois possui muitos
estudos, principalmente para os seminaristas
como eu.

18/7/2007

Melhor seria se estendesse este atendimento por
telefone. Como diretor missionário, divulgariamos
em nossas igrejas, o site e o número de telefone
através dos folhetos distribuídos a cada semana.
Com certeza, mais pessoas seriam beneficiados.
Gostei muito!

5/10/2007

Tenho me maravilhado com as descobertas que
tenho feito através desta página. Parabéns! Na
verdade, eu gostaria de agradecer pela idéia linda
de ensinar as criançinhas como eu na fé a
respeito das coisas de Deus. É realmente para
mim uma faculdade na instrução aos
ensinamentos de Deus e está me ajudando, e
muito, no meu crescimento espiritual. Abraços a
todos vocês!

João Batista

Antonio Carlos Lima
da Silva

São Paulo SP

Fortim - CE
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Nome

Local

Rita de Cássia Alves Campinas de Souza
SP

Alexandre Prates
Oliveira

Paulo Rocha dos
Santos

Lorena - SP

Pacajá - PA

Data

Mensagem

15/10/2007

É a primeira vez que entro no site e achei uma
bênção! Vou indicar para meus alunos da Escola
Bíblica Dominical, com certeza, e para outros
amigos também. Que Deus continue abençoando
a equipe que contribui para alimentar os sedentos
da Palavra de Deus. Fiquem na paz do Senhor!

30/10/2007

Bom, ainda não posso falar muito, pois encontrei
a página de vocês há dois dias. Mas posso dizer
que achei uma bênção saber que têm pessoas
que se preocupam tanto com a divulgação do
evangelho, a ponto de financiarem do próprio
bolso, um site na internet. Eu mesmo já pude
conferir um dos estudos bíblicos oferecidos por
vocês gratuitamente o que é muito importante,
pois nem todos podem pagar uma faculdade de
teologia. Que Deus os abençoe para que possam
continuar este trabalho, que creio não ser fácil,
mas, com certeza, será muito bem recompensado
por aquele que é justo e fiel.

6/11/2007

Assisto pela TV ao programa apresentado pelo
Pr. Jobson Santos e fico a meditar em suas
orientações fornecidas às pessoas que sofrem,
pedem e aquelas que também agradecem.
Louvado seja Deus!
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Nome

Rev. Karlos Zzoette

Ana Tanahara

Nayane Cavalcante

Local

Data

Ituiutaba - MG

6/11/2007

Gostaria de escrever estudos e sermões para
esse site.

7/11/2007

Aqui no Japão, temos um grupo de oração. Nos
reunimos às quartas. Oramos, louvamos e
estudamos juntos, convidamos amigos
conhecidos e desconhecidos, temos livros de
oração. Cada dia da semana, um de nós jejua,
mas todos oram pelos pedidos, também, pelos
pedidos de oração do bibliaonline. Gostaria de
sugestões, pois é difícil evangelizar os japoneses.
Obrigado por este espaço. A paz!

24/11/2007

Amei os artigos! É incrível como são competentes
as pessoas que aconselham! Tinha dúvidas
quanto a um determinado assunto, mas li alguns
artigos e já sei a resposta. Deus é o Maximo! Faz
pessoas tão inteligentes! Êta Deus maravilhoso!!!
É por isso que te amo tanto!

Shizuoka-Ken
- Japao

Itabuna - BA

Mensagem

Nicole Vieira

Governador
Valadares MG

5/12/2007

Posso dizer, com toda sinceridade, que este site é
o melhor e mais útil em todos os sentidos que já
conheci. Foi através dele que recebi a ajuda, as
orações, as orientações baseadas na palavra de
Deus no momento em que mais necessitei de
Jesus, de conhecer o seu amor, a sua
misericórdia. Jesus se tornou, definitivamente, o
senhor da minha vida; Ele é o centro e a razão de
todo o meu viver. Vocês tiveram um papel
fundamental nesta transformação ocorrida.
Continuem, muitos e muitos necessitam desta
ajuda, ou seja, a de levá-los a Jesus. Que Deus
os abençoe sempre. Este é meu site favorito.
Obrigada!

Bruno Braz dos
Santos

São Paulo SP

20/12/2007

Gostei muito do site. Uma irmã em Cristo me
indicou e agora estarei ligado ao site. Deus
abençoe a todos.
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Nome

Wladimir Carneiro
Duarte

José Rômulo Cirolini

Local

Catu - BA

Dona
Francisca RS

Data

Mensagem

20/2/2008

Essa obra de vocês é realmente abençoada por
Deus. Tentei ler a Bíblia, mas não conseguia.
Quando descobri essa leitura diária fiz um
próposito com Deus e todos os dias, sem falhar,
estou fazendo minha leitura. Meus irmãos, minha
concepção de encarar a vida, de enxergar os
fatos e de agir com as circunstâncias já está toda
influenciada pelo aprendizado desta leitura
bíblica, em nome de Jesus! Peço a Deus que
continue abençoando vocês e que nunca parem
essa obra.

25/2/2008

Esse trabalho, de verdade e de fato, é dirigido
pelo Céu. Imparcial, baseado única e
exclusivamente na Palavra de Deus. Preocupado
em esclarecer assuntos de suma importância em
um mundo tão controverso, e a despeito de tantas
religiões que estão a "pregar" a Palavra (parece
que baseada mais no interesse temporal, aqui e
agora: abordam apenas "en passant", assuntos
de extrema relevância para a salvação), esse
trabalho aborda os assuntos de forma
incontestável, alicerçado em um firme "assim diz o
Senhor", também de uma forma lógica e
compreensível a qualquer leigo, mesmo
desprovido de escolaridade. Louvado seja o
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por esse
trabalho que os senhores estão fazendo em prol
da humanidade. Parabéns! Nosso apoio total.
Nossas fervorosas súplicas ao bondoso Salvador
por esse trabalho, vossas vidas, famílias,
necessidades espirituais e temporais e
empreendimentos. Deus os abençoe
copiosamente.
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Nome

Ricardo Moreira

Rosangela
Cavalcante

Ledson Alves
Diassis

Maria do Socorro

Léia José

Local

Goiânia - GO

Maceió - AL

São Paulo SP

Natal - RN

São Paulo SP

Data

Mensagem

21/6/2008

Meus parabéns pelo conteúdo! Fico muito
frustrado quando encontro algum site que tem
apenas o objetivo financeiro ou simplesmente é
uma cópia de outros portais de ensino bíblico.
Aqui encontrei um ministério e não apenas um
domínio registrado. Meus parabéns novamente!

28/7/2008

Oi! Apenas vi dois programas pela TV e li uma
revista “Princípios, O Dia em Que o Mundo Não
Acabou”. Na verdade, sou católica desde que
nasci, mas alguma coisa está mudando meus
conceitos. Enfim, quero conhecer melhor meu
Deus e isso é só através da Bíblia. Ajudem-me!

16/8/2008

Gostei muito do site de vocês. Só o pouco que eu
li na área de aconselhamentos já deu para
perceber a sobriedade das respostas e a
preocupação com os detalhes de cada um.
Espero entrar mais vezes e me deparar com
palavras mais edificantes como essas que
encontrei aqui. Que Deus prospere essa obra na
mão de vocês a cada dia. Parabéns!

28/10/2008

Conheci o trabalho de vocês em um momento
muito difícil da minha vida. Meu casamento estava
em crise e fui muito bem tratada. Cada oração
que eu recebi era como um bálsamo em minha
vida e em minha família. Amei muito o trabalho de
vocês e muito em breve o meu esposo estará de
volta nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo
como um homem de Deus, como ele sempre foi.
Amém!

29/10/2008

Queridos irmãos, que bom saber que através do
serviço online, muitas pessoas podem ser
ajudadas com aconselhamento e tantos outros
meios, seja pela leitura, por uma palavra. Enfim,
fiquei satisfeita e também emocionada com as
respostas que deram para alguns irmãos etc.
Tenho lido todos os dias a Bíblia junto com o tema
que vocês indicam e tem sido gratificante,
acreditem. Gostaria, inclusive, se quiserem, de
ajudar também, pois sei que o sofrimento neste
nosso mundo em que vivemos é grande,
precisamos dar as boas novas através de Jesus.
Tenho buscado a sua face e experimentado da
sua graça (favor imerecido), porém tem se
estendido a mim bondosamente este favor. Deus
os abençoe e os guarde, e fica aqui registrado
meu amor e respeito a este trabalho,
simplesmente maravilhoso. A paz!!!
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Nome

Ricardo Moreira

Rosangela
Cavalcante

Ledson Alves
Diassis

Maria do Socorro

Léia José

Local

Goiânia - GO

Maceió - AL

São Paulo SP

Natal - RN

São Paulo SP

Data

Mensagem

21/6/2008

Meus parabéns pelo conteúdo! Fico muito
frustrado quando encontro algum site que tem
apenas o objetivo financeiro ou simplesmente é
uma cópia de outros portais de ensino bíblico.
Aqui encontrei um ministério e não apenas um
domínio registrado. Meus parabéns novamente!

28/7/2008

Oi! Apenas vi dois programas pela TV e li uma
revista “Princípios, O Dia em Que o Mundo Não
Acabou”. Na verdade, sou católica desde que
nasci, mas alguma coisa está mudando meus
conceitos. Enfim, quero conhecer melhor meu
Deus e isso é só através da Bíblia. Ajudem-me!

16/8/2008

Gostei muito do site de vocês. Só o pouco que eu
li na área de aconselhamentos já deu para
perceber a sobriedade das respostas e a
preocupação com os detalhes de cada um.
Espero entrar mais vezes e me deparar com
palavras mais edificantes como essas que
encontrei aqui. Que Deus prospere essa obra na
mão de vocês a cada dia. Parabéns!

28/10/2008

Conheci o trabalho de vocês em um momento
muito difícil da minha vida. Meu casamento estava
em crise e fui muito bem tratada. Cada oração
que eu recebi era como um bálsamo em minha
vida e em minha família. Amei muito o trabalho de
vocês e muito em breve o meu esposo estará de
volta nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo
como um homem de Deus, como ele sempre foi.
Amém!

29/10/2008

Queridos irmãos, que bom saber que através do
serviço online, muitas pessoas podem ser
ajudadas com aconselhamento e tantos outros
meios, seja pela leitura, por uma palavra. Enfim,
fiquei satisfeita e também emocionada com as
respostas que deram para alguns irmãos etc.
Tenho lido todos os dias a Bíblia junto com o tema
que vocês indicam e tem sido gratificante,
acreditem. Gostaria, inclusive, se quiserem, de
ajudar também, pois sei que o sofrimento neste
nosso mundo em que vivemos é grande,
precisamos dar as boas novas através de Jesus.
Tenho buscado a sua face e experimentado da
sua graça (favor imerecido), porém tem se
estendido a mim bondosamente este favor. Deus
os abençoe e os guarde, e fica aqui registrado
meu amor e respeito a este trabalho,
simplesmente maravilhoso. A paz!!!
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Nome

José Roberto Reis

Local

Morrinhos GO

Data

Mensagem

30/10/2008

Estou utilizando o bibliaonline como fonte de
pesquisa para meu programa de rádio no qual
tenho levado a palavra de Jesus a inúmeras
famílias. Creio que o Espírito Santo está-me
orientando através dos aconselhamentos contidos
nesse site.

Gissele Campos de
Oliveira

Rio de
Janeiro - RJ

4/11/2008

Apesar de não freqüentar uma igreja específica,
gosto muito de ler os artigos da bibliaonline, onde
além de usar as respostas para elucidar minhas
dúvidas pessoais, aprendo ainda mais sobre os
mistérios e a beleza única e inigualável do poder
de Deus e Sua Palavra.

Simone Magatti

Leme- SP

10/11/2008

Adorei este site. Eu o vi pela primeira vez na TV.
Sou católica e muito ligada aos dizeres da Bíblia.
Vocês estão de Parabéns!!!

14/11/2008

Gostei de tudo, bem esclarecedor. Sou ministra
de dança e procuro em todo tempo estar me
alicerçando na Palavra do Senhor para o
ministério que tenho sido chamada. Muitas coisas
que tinha dúvida agora eu sei. Obrigado! Que
vocês venham melhorar cada vez mais. Beijos.

17/11/2008

Olá! Por muito tempo, procuro respostas sobre
vários assuntos, envolventes a área teológica,
baseando-me sempre nos livros indicados pelos
instrutores do curso. Resolvi utilizar o site de
busca, onde fui levado até aqui. Estou
completamente satisfeito pela inefável amplitude
de conhecimento encontrada no mesmo. Sou feliz
por poder utilizar deste serviço e indicar para
meus irmãos em Cristo. Muito obrigado!!!

Monique Marinho da
fonseca

Valdemir de Paula

Itaguaí - RJ

Taubaté - SP
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Nome

Jorge Alberto de
Oliveira

Edson Rodolfo
Macedo

Local

Guarulhos SP

Nova Iguaçú RJ

Data

Mensagem

23/11/2008

Parabéns pelo desenvolvimento deste site, muito
bem elaborado. Um portal onde só não vive na
Palavra e no caminho do Senhor Jesus quem não
quer. Sou católico, mas muitos me perguntam se
sou evangélico, mas gostaria que muitos católicos
que dizem não ser praticantes da Palavra e nem
de ir à igreja ao menos nos domingos, olhassem
este site maravilhoso. "Talvez brotasse o
interesse por Cristo". Bom amigos! Continuem
assim e que DEUS vos ilumine sempre nesse
caminho. A paz em Cristo.

25/11/2008

Olá, amados de Deus! Achei o site muito
interessante e responsável também. É sempre
bom e confortável ter orientadores capazes de
responder à altura as perguntas e dúvidas dos
visitadores. Tenho pesquisado alguns sites e
verificado que neles são colocados as perguntas,
respostas e debates por conta dos navegadores.
E aí, cada um vende o seu peixe como quer; bom
ou estragado. E muitas vezes, sem ter nenhum
vínculo com igreja. Os sites, por sua vez, se
eximem de qualquer responsabilidade. Ao final
pode trazer resultados desastrosos, como o caso
de um irmão que se esfriou e desviou depois de
tanto tempo de evangelho por causa de debates
como esse mencionado. Outro neófito na fé,
entusiasmado pela nova vida em Cristo, na
pesquisas nesses sites, começou a ter ideias
distorcidas acerca do evangelho. Graças a Deus,
chegamos a tempo de orientar e tirá-lo da
armadilha de Satanás. Toda glória, toda honra e
todo louvor sejam dadas ao único e Poderoso
Deus. Pois só Ele é digno. Graça e Paz!!! pastor
Edson Rodolfo.

Valdori A. Vieira

Florianópolis SC

1/12/2008

Estou tentando me descobrir e ver o que nosso
Senhor realmente deseja para comigo. Através de
vocês, estou devagar, assimilando e vocês são
pessoas que Ele usa para me alertar da sua obra
na minha vida.

Nadir Cristiano de
Carvalho

São Paulo SP

5/12/2008

Sou pastor da Igreja Metodista na Vila Maria, na
capital de São Paulo. Desejo trabalhar com o
bibliaonline.net. O que devo fazer? Abraço.
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Nome

Daniel Daumas
Borges

Roseli Nóbrega

Ana Rios

Local

Nova Friburgo
- RJ

Rio de
Janeiro - RJ

Fortaleza CE

Data

Mensagem

13/12/2008

Achei muito interessante o formato do site e
gostaria de sugerir que se fizesse um espaço com
os perfis dos principais nomes que aparecem na
Bíblia, com a descrição de como eles viviam em
suas épocas e das análises que podemos fazer
de suas personalidades através do que se está
registrado na Bíblia. Penso que isso seria de
grande ajuda para as pessoas que buscam o site
para se aprofundarem no conhecimento bíblico, já
que como qualquer pessoa gosta de uma boa
história. Com personagens reais e muito
humanos, com seus erros e atitudes nobres, algo
que está sujeito a qualquer ser humano.

19/12/2008

Encontrei esse site fazendo uma pesquisa na
internet. Sei que não foi por um acaso. Deus sabe
de todas as coisas, mas desde então tenho
ouvido a Bíblia e tem sido uma bênção na minha
vida e na minha família. Moro em cidade grande
e, como todos sabem, a vida fica meio corrida e
não estava tendo tempo de ler a Bíblia, porque, à
noite, os olhos ficam cansados e acabava por
dormir. Mas graças a Deus, agora através desse
site, tenho ouvido a Bíblia todos os dias, tanto em
casa como no trabalho.

22/12/2008

A prontidão em responder o meu pedido de
oração em muito fortaleceu a minha fé. Muito
obrigada por terem demonstrado o amor de Cristo
em ação efetiva na minha vida. No amor do
Eterno Deus. Ana Rios.
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Nome

Eliana Barros de
Carvalho

Sérgio da Silva
Torres

Anna

Local

Milão - Itália

Porto Velho RO

New Jersey EUA

Data

Mensagem

22/12/2008

Gostei muito dessa Bíblia, principalmente os
estudos voltados a jovens e adolescentes. Sou
professora de escola dominical e trabalho com
adolescentes e jovens na minha igreja
Assembleia de Deus, em Milão, Ministério de
Madureira, na Rua Jose Antonio de Castro.
Confesso que ando muito preocupada com o tal
"nada a ver" no meio dos jovens e adolescentes,
principalmente em um país como a Itália, onde
quase tudo é "normal" e o conselho dos mais
velhos é que eles experimentem tudo para ver se
é bom. Ando muito preocupada com o evangelho
de um modo geral, não só aqui, mas
principalmente no Brasil, onde as pessoas têm
vivido um evangelho superficial, buscando as
bênçãos de Deus e não estão preocupadas em
ter uma vida com Deus. Sabemos que a Palavra
de Deus é a Verdade. Estarei orando para, que
Deus venha capacitá-los e abençoá-los para que
possam continuar com este trabalho tão precioso.
A Paz de Cristo!

31/12/2008

É tremendo esse trabalho realizado por vocês.
Saibam que minha esposa e eu fomos atingidos
pela comunicação adventista via Internet, pelos
sites adventistas! E sempre me valho deste site
para enviar mensagens a minha esposa!
Obrigado por tudo! Que Deus abençoe toda a
equipe de trabalho deste ministério! Abraços,
Sérgio Torres!!!

5/1/2009

Eu quero dizer que amo esse site. É de grande
importância para mim e grande proveito. Como a
Palavra de Deus é o único livro que nós temos um
proveito por inteiro e é real, pois as promessas de
Deus nunca falham, quero parabenizá-los por
esse trabalho abençoado de vocês. Com carinho
um grande abraço a toda equipe, Anna.
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Nome

Gabriela dos Santos
Victório

Dalva Olímpio da
Silvas Borges

Ana Cecilia

Vicentina marques
de araujo

Pr. Wescley

Local

Campina
Grande - PB

Praia Grande
- SP

Marechal
Candido
Rondon - PR

Brasília - DF

Vitória - ES

Data

Mensagem

7/1/2009

Sou adventista do sétimo dia - Movimento da
Reforma, e gosto do programa porque é um meio
muito eficaz de transmitir a mensagem a este
mundo de pecado, porque muitos precisam ouvir
a voz do Salvador Cristo Jesus, que morreu para
nos salvar. Que Deus abençoe a todos!

21/1/2009

A paz, amados! Tenho feito a leitura diária através
deste site, o que tem me proporcionado uma
grande alegria. O mais importante é que não é
cansativo, pois posso intercalar entre a leitura e o
áudio e enriquecer meus conhecimentos com os
comentários que são abençoados. DEUS
ABENÇOE A TODOS! Missionária Dalva Olimpio.

23/1/2009

Gosto muito desse site. Recebi o curso Princípios
e estou estudando a revista diariamente. Estou
gostando muito das mensagens, que comprovam
o que eu já sei e já creio acima de tudo, que é na
existência, no amor, na justiça e na misericórida
do meu Senhor. Fico grata por estarem, dessa
forma, com o curso e através do site, me
ajudando a conhecer cada vez mais a Palavra
bendita do meu Deus.

27/1/2009

Eu gostei muito do site! Eu sou mãe e fico
preocupada com tudo o que nossos filhos andam
fazendo. É bom saber que existem pessoas
dispostas a ensinar as crianças a estarem mais
na presença de DEUS. Que o Senhor os abençoe
sempre. Fiquem na paz do Senhor!

30/1/2009

A paz de Cristo, amados! Este site tem sido uma
bênção em minha vida. Toda vez que vou
preparar uma mensagem, entro no bibliaonline e
procuro o que eu quero. É muito bom este site.
Deus os abençoe pelos 10 anos de existência! A
paz!
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www.novotempo.org.br
www.osantuario.com.br
www.paulistana.org.br
www.portalnatural.com.br
www.prayernet-br.org
www.profecias.com.br
www.queroajudar.com.br
www.redemaranatha.org.br
www.scb.org.br
www.sisac.org.br
www.superbom.com.br
www.ucb.org.br
www.unasp.br
www.unb.org.br
www.usb.org.br
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