
 



 

  

2017 

SIAM-CNV 

Rede Ministerial - SIAM 

31/07/2017 



S.I.A.M. 
 

Rede Ministerial - SIAM | Segurança Interna da CNV 

 
 

1 
 

 

A Violência e a Necessidade da Autodefesa 

 

 

 

 

O mundo está vivenciando uma guerra híbrida sem precedentes. 

A nossa geração está imersa na iniquidade e no desamor. Há conflitos 

sociais em toda parte e os cristãos não sabem o que fazer.   

 

Somos discípulos de Cristo e a nossa reação a este mundo violento 

que jaz no Maligno, não é uma “Cruzada” contra os servidores das 

trevas. Como disse Paulo aos cristãos em Éfeso “a nossa luta não é 

contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra 

os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais 

da maldade nas regiões celestes” – Ef 6:12.  

 

Seguimos o Evangelho do Reino de Deus, procurando manter a paz 

com todos. Entretanto, à medida que nos aproximamos dos tempos 

finais, crescem as hostilidades e perseguições aos cristãos em todo o 

planeta. Diante disso, cremos que algumas batalhas nesta terra são 

inevitáveis e cada um de nós deve ser capaz de se proteger em 

situações de atentado ao nosso maior patrimônio (a vida). Não se 

trata de uma decisão prazerosa, mas de uma necessidade ímpar. 

Este pequeno e-book foi elaborado com a finalidade de esclarecer os 

membros associados de nossa comunidade cristã sobre a criação de 

um Ministério de Segurança Interna, capaz de treinar e equipar um 

grupo de pessoas com técnicas de defesa pessoal, visando 
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salvaguardar a integridade física de nossos congregados em possíveis 

situações de invasões e outros conflitos no ambiente de culto. 

Quando falamos sobre defesa pessoal, não estamos nos referindo às 

lutas de apelo à violência e nem as artes marciais conjugadas à 

religiosidade anticristã. Infelizmente, alguns estilos de lutas estão 

associados a uma filosofia religiosa incompatível com a fé cristã, 

enquanto outros modelos promovem a arrogância, espírito de 

superioridade, desamor ao próximo e uma corrida desenfreada à 

fama e ao dinheiro.  

Não conseguimos ver um cristão envolvido na pratica de lutas, 

motivado por fama e dinheiro,  sob holofotes e aplausos da plateia. 

Alguém pode replicar e dizer que há lutadores desse tipo que são 

cristãos... Bem, não compete a nós qualquer tipo de julgamento 

sobre o que levou tais pessoas a terem esse tipo de comportamento, 

simplesmente não compreendemos isso e apesar de todos os 

argumentos que já ouvimos, não fomos convencidos que essa prática 

seja uma atividade compatível com os valores cristãos. 

 

Diante do exposto é muito importante que a defesa pessoal aqui 

apresentada não seja confundida com um apelo à violência, mas 

devidamente discernida como um sistema de proteção à integridade 

física do indivíduo, um modelo de escape, de sobrevivência,  

necessário em nossos dias. Acreditamos que a autodefesa quando 

motivada pelas razões certas pode trazer vários benefícios aos 

praticantes. Entre os benefícios gerados pela prática da defesa 

pessoal, destacamos: 
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1. Gera Autoestima 

Um dos benefícios da prática da defesa pessoal é a construção de 

uma melhor autoestima. Praticar aulas de autodefesa pode aumentar 

seu ânimo e torná-lo uma versão mais confiante e melhor de si 

mesmo. 

2. Domínio próprio e autodisciplina 

As aulas de defesa pessoal ensinam como se concentrar no controle e 

equilíbrio do corpo e da mente. A pontualidade, a perseverança, o 

hábito, a prática, a repetição, o aprimoramento... e tudo isso 

contribui para a  nossa autodisciplina. 

3. Melhor condicionamento físico 

O condicionamento físico melhora a sua saúde como um todo e 

trabalha seus reflexos e sua percepção de um ataque.  

4. Ensina o respeito 

A prática da defesa pessoal é centrada no respeito e na relação 

fraternal. Ensina respeito ao mestre/instrutor e pelos colegas de 

treino. 

5. Melhora a percepção do perigo 

A prática da autodefesa deixará você mais consciente do que está ao 

seu redor. Você estará sempre atento e pronto para se proteger 

antes que venha o mal. 

 

Certamente há uma lista maior de benefícios proporcionados pela 

defesa pessoal, todavia, acreditamos que seja suficiente dizermos 

que essa prática aumenta as nossas chances de sobrevivência em 

casos de ataques à nossa integridade física e nos proporciona 

melhores condições de socorro às pessoas indefesas sob ameaça de 

morte. 

Foi pensando em tudo isso que decidimos iniciar um ministério de 

segurança interna em nossa congregação. 
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Sistema Integrado de Artes Marciais 

 

 

 

O Sistema Integrado de Artes Marciais – SIAM - é um modelo de 

autodefesa situacional que preserva a vida como maior patrimônio 

do ser humano. Sua prática prepara o indivíduo para a autodefesa 

diante da violência urbana que hoje está presente em qualquer parte 

do mundo. 

 
 

O SIAM não é uma luta esportiva, não tem competições de qualquer 

natureza e não é uma arte marcial específica,  mas um sistema 

integrado de autodefesa situacional, composto por uma combinação 

de técnicas importadas de vários estilos de luta, formando um 

poderoso complexo de defesa pessoal. 

Como afirmamos acima, o praticante de SIAM não é um lutador 

profissional ou competidor esportivo, mas uma pessoa treinada para 

a autodefesa, preparada para defender-se em seu ambiente contra 

qualquer forma de ataque que se apresentar. A recompensa do 
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praticante de SIAM não será uma medalha por ter vencido uma 

competição; sua verdadeira recompensa será a defesa de sua vida ou 

de outrem.  

A cosmovisão do SIAM, como sistema de defesa pessoal,  tem 

amparo legal na legislação brasileira.  

Art. 25 – Entende-se em legítima defesa quem, usando 

moderadamente dos meios necessários, repele injusta 

agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 

(Código Penal Brasileiro). 

Visão & Missão 

Entendemos por “Visão” o que se pretende alcançar, o destino, o 

alvo a ser conquistado; enquanto “Missão” é o caminho que nos 

leva ao destino. 

Sendo assim, de forma simplificada apresentamos A Visão e a 

Missão do SIAM. 

 Visão: segurança e sobrevivência. 

 Missão: aperfeiçoar-se em defesa pessoal situacional. 

 

 
Somente as pessoas que expressam os mesmos valores acima podem 

integrar a equipe SIAM. 
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Histórico 

 

 

 

O SIAM não é uma arte marcial específica, mas um conjunto de 

técnicas extraídas de vários estilos de lutas, agrupadas e 

aperfeiçoadas em um sistema de defesa pessoal poderoso. Não 

sabemos quando e quem primeiro organizou esse “modelo”, mas 

identificamos muitos pontos em comum com o “systema russo”. 

Considerando a semelhança, podemos dizer que os pilares do SIAM 

estão na Rússia, no Século X, mas não existe um fundador específico. 

 
 

Ao longo da história da Rússia, este imenso país teve que repelir os 

invasores do norte, sul, leste e oeste. Todos os atacantes trouxeram 

seus estilos distintos de combate e armamento. As batalhas 

ocorreram em terrenos diferentes, durante o congelamento 

invernoso e no sufocante calor do verão.  
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Os guerreiros russos começaram a acumular técnicas marciais 

práticas e instintivas, de assimilação rápida e adequada à diversidade 

de inimigos e condições ambientais, tais como combate no gelo, na 

água e em florestas fechadas. Como resultado desses fatores, os 

guerreiros russos adquiriram um estilo de autodefesa com táticas 

extremamente inteligentes e eficazes contra qualquer tipo de ataque 

em qualquer circunstância.   

A arte de combate foi aperfeiçoada pelos príncipes militares 

(conhecidos também como os cavaleiros boyardos) e se forjou nas 

Batalhas do Gelo (contra os Cavaleiros Teutônicos em 1242) e na 

Batalha de Kulikovo (em 1380 contra os Tártaros e Mongóis). 

 

Quando os comunistas chegaram ao poder em 1917, suprimiram 

todas as tradições nacionais. Aqueles que praticavam o velho estilo 

de luta poderia ser severamente punido. As autoridades permitiram 

o sistema de autodefesa apenas para algumas unidades de operações 

especiais. Porém, com a queda do comunismo, o Systema voltou a 

ser praticado e difundido para outros países, de forma plural e 

aberta, ou seja, cada nação pode agregar novas técnicas, criando o 

seu próprio sistema integrado de artes marciais. 

 

Krav Magá 

O SIAM aplicado pela CNV tem como “espinha dorsal” as técnicas do 

Krav Maga (em hebraico: מגע קרב, "combate de contato"), um 

sistema de combate corpo a corpo, desenvolvido em Israel, que 

envolve técnicas de luta e defesa contra armas. 

O Krav Magá foi desenvolvido por Imi Lichtenfeld como um modo de 

defender os quarteirões judeus, durante o período de ativismo anti-

semita em Bratislava, nos anos 1940. Após sua imigração para Israel, 
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Imi começou a fornecer treinamento para as Forças de Defesa de 

Israel, desenvolvendo as técnicas que se tornaram conhecidas como 

Krav Maga. Desde então, o sistema de defesa pessoal tem sido 

aperfeiçoado para aplicações civis e militares. 
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Psicologia de Combate  

 

 

 

SIAM é um sistema de defesa pessoal situacional que utiliza a 

“psicologia de combate” para cada tipo de confronto e de agressão, 

analisando e apresentando  a melhor resposta: uma defesa específica 

para cada caso, mantendo consciência dos arredores, enquanto lida 

com a ameaça, percebendo objetos úteis para defesa e ataque, além 

das rotas de fuga. 

 

O foco do SIAM está na legítima defesa em 

situações de perigo real;  respostas simples, 

rápidas e objetivas às mais diversas situações de 

violência do dia a dia, mostrando ao praticante 

como se defender em qualquer circunstância.  

  

                       Visão 360º 

 

Cada modalidade de agressão é tratada no SIAM pela análise 

situacional como um exercício a ser incorporado na prática da 

autodefesa. É fundamental analisar a situação de risco para dar uma 

resposta adequada. Como qualquer habilidade, a análise situacional 

deve ser treinada, melhorada e moldada para as mais diversas 

condições. 

Diante de uma situação de ameaça o praticante de SIAM precisa 

analisar rapidamente a situação e desenvolver um plano emergencial 

de defesa e de escape, pensando em todos os resultados possíveis. 
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Deve pensar cuidadosamente no ¹oponente, nas ²ferramentas e nos 

³fatores ambientais.   

 

1. Oponente; 

2. Ferramentas; 

3. Fatores Ambientais. 

 

A prática mostra que há situações complicadas onde a fuga é a 

melhor opção. O SIAM chama de “retirada estratégica” fugir de uma 

situação de conflito embaraçosa, onde claramente se percebe a 

nossa desvantagem. Se as circunstâncias forem desfavoráveis e 

houver a possibilidade de fuga, a retirada estratégica certamente 

será a melhor opção. 
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O Treinamento 

 

 

 

Sendo o objetivo fundamental do SIAM a autodefesa, o 

treinamento prepara o praticante para quase todas as situações 

possíveis que exijam defesa pessoal. 

 

No SIAM não há graduação por faixas como acontece com a maioria 

das artes marciais. A distinção entre os praticantes está em 3 níveis 

de aprendizagem técnica: 

 

1. Nível Básico - a ênfase é o combate corporal de mãos vazias. 

2. Nível Especializado – o destaque está no treinamento com 

diferentes tipos de armas, convencionais e improvisadas.  

3. Nível Avançado - os mestres têm a missão de adicionar novas 

técnicas (criar e importar), além de aperfeiçoar outras 

existentes.  

 

 

 

Básico Especializado Avançado
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No início de nossa aprendizagem tentamos aprender e fazer por 

imitação, seguindo fielmente o Instrutor. Este é o caminho inicial e 

comum a todos que praticam SIAM. Porém, com o passar do tempo,  

quando alcançamos o nível avançado, a maturação técnica deixa 

claro a diferença entre princípio e estilo: princípio é algo universal 

enquanto estilo cada um desenvolve o seu. 

O SIAM procura abranger todas as possibilidades de combate: em pé 

ou no solo, em ambiente aberto ou fechado, contra um ou mais 

atacantes, treinando várias respostas, desde as técnicas mais suaves 

aos golpes poderosos, além de treinos com armas convencionais e 

improvisadas. 

O treino acontece em dois ritmos: ¹ o lento para completo domínio 

da técnica e o ² ritmo veloz para o aprimoramento da luta. Os dois 

ritmos são exaustivamente repetidos até que o praticante desenvolva 

reflexos condicionados. 

 

O treino acontece em ritmo

 

• Para domínio da 
técnicaLENTO

• Para aprimoramento 
da lutaVELOZ
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1. Ritmo lento para domínio da técnica; 

2. Velocidade para aprimoramento da luta. 

 

Armas 

O nível especializado procura dar ênfase ao uso de armas, 

convencionais ou não. Usar o que se tem em mãos como arma de 

defesa e ataque. Na prática, qualquer coisa pode ser utilizada, 

inclusive objetos comuns como um guarda-chuva, um lenço, uma 

chave de fenda, etc.  

Os recursos de defesa pessoal variam desde bastões a pedras, caneta 

e cartão de crédito. O objetivo é  defender-se de forma rápida e 

eficiente com o objeto mais próximo empunhando-o contra pontos 

de dor no corpo do agressor, abrindo espaço para uma fuga. Em um 

combate real o que mais importa é a capacidade de sobreviver ao 

ataque agressor. 
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                              Corpo, Mente, Resposta 

 

 

 

O praticante de SIAM busca a integração de três componentes: 

1) Corpo saudável; 

2) Mente tranquila; 

3) Habilidade de resposta situacional. 

 

 
 

 O corpo tem que ser livre de tensão, estar cheio de resistência, 

flexibilidade, reflexo condicionado e potencial de 

resposta. Trabalhar o condicionamento físico geral: 

coordenação motora, agilidade, alongamento, força, 

flexibilidade, aeróbio, etc. 

 O estado psicológico tem que ter domínio próprio, livre de 

medo, de raiva e de orgulho; analisar corretamente a situação; 

CORPO

MENTE

RESPOSTA

• Saudável

• Mente 
Tranquila

• Habilidade
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 A habilidade de defesa pessoal adequada à agressão. Isto inclui 

movimentos diversificados: programados e espontâneos. 

 

O praticante é preparado previamente para dar uma resposta de 

defesa pessoal específica a  qualquer forma de ataque, mas a reação 

de cada um diante do perigo é muito mais espontânea do que 

programada.  
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Ação e Reação 

 

 

O SIAM treina o praticante, fisicamente e psicologicamente, para 

que ele seja um solucionador de conflitos, à medida que surgirem as 

agressões, em ambientes abertos ou fechados,  cabendo ao 

praticante a análise da situação e a escolha das respostas a serem 

tomadas.  

Um agressor cruel usando uma faca, por exemplo, irá vencer um 

expert desarmado na maioria das vezes. Nesta situação é preciso usar 

a psicologia de combate e verificar uma rota de fuga ou encontrar 

alguma coisa para usar como arma de combate. Se não houver 

nenhuma outra opção a não ser lutar, então a resposta sempre será  

livrar-se do perigo. 

Diante de uma ameaça ou agressão, a técnica do SIAM transita em 

três tempos: 

1- Ponto Zero – Situação normal.  

2- Estado de Alerta – Ao sofrer ameaça ou agressão. 

 Racionalizar a situação - Usar objetos que estão por 

perto, utilizar a resposta certa para a agressão. 

 Evitar ser atingido – impedir que o ataque do 

adversário tenha êxito.  

3- Resposta – Contra-ataque rápido e poderoso. 
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 Atingir os pontos críticos do adversário - Os golpes 

visam os pontos sensíveis do corpo do agressor. 

 Dominar o agressor o mais breve possível - Encurtando 

o tempo de combate com o objetivo de evitar riscos 

graves. 

 

 

A velocidade é um elemento fundamental no combate corporal e as 

técnicas mais simples são mais rápidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R
ea

çã
o Ponto Zero

Alerta

Resposta
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Um Sistema Dinâmico 

 

 

O SIAM não é um sistema estático e finalizado, muito ao 

contrário, o modelo é muito dinâmico e evolui 

constantemente. Os instrutores estão sempre criando e 

importando novas metodologias e técnicas, fáceis e de 

extrema eficiência, para que os praticantes possam aplicá-las 

no front. 

 

As defesas, golpes e técnicas apresentadas pelo instrutor 

podem evoluir com o tempo. A criatividade e o treino 

intensivo colaboram para que o processo seja amadurecido e 

dele surjam desdobramentos  de novas técnicas, aprimoradas 

e mais eficazes. Tudo, porém, deve ser desenvolvido sob a 

orientação do instrutor.  

O praticante é orientado a observar todos os caminhos 

possíveis de resposta e, ao mesmo tempo, escolher entre os 

mais eficazes, o que mais se identifica com o seu estilo 

pessoal. Essa prática contribui para que o aluno, no futuro, 

seja capaz de criar, adaptar e desenvolver novas técnicas ao 

SIAM. 
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Dinamizando o Estilo 

A defesa pessoal precisa ser eficaz, capaz de responder a qualquer 

tipo de combate. Sendo assim, não existe a necessidade de 

treinamentos de técnicas que jamais serão aplicadas  em uma luta 

real. Katás, por exemplo, não fazem parte do instinto natural do 

praticante e apresentam pouca ou nenhuma utilidade em um 

combate real. 

As pessoas não possuem as mesmas características físicas e 

psicológicas. E, por causa disso, deve-se desenvolver diferentes 

técnicas para cada tipo de pessoa. 

Exemplo: Um praticante inicial de SIAM aos 55 anos de idade. Por 

que chutar alto, já que um chute baixo é tão eficiente quanto?  

Se o corpo humano responde de uma forma mais eficiente com o 

chute baixo, e o que interessa é a eficácia da resposta ao ataque, não 

há razão coerente para a obrigatoriedade de um chute alto. Um 

aluno pode treinar um chute baixo, enquanto o outro, mais flexível, 

treina um chute alto, porém os dois estarão praticando um chute de 

igual eficiência. E ao adaptar o estilo ao corpo, o praticante aprende 

mais facilmente e torna-se mais confiante.  

O SIAM é um método de defesa pessoal que se desenvolve no íntimo 

de cada um e a sua prática não se limita apenas a um conjunto de 

técnicas, mas sim à “liberdade de expressão”, a criatividade de 

defesas e ataques que uma pessoa deve ter em um combate real. 

O praticante de SIAM será motivado a desenvolver o seu potencial de 

autodefesa ao máximo. O bom aluno é aquele que não se limita a 

simplesmente decorar e repetir posturas e golpes, mas desenvolver e 
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adaptar tudo que foi aprendido, formando gradativamente um estilo 

próprio.  

Nível Avançado 

À medida que o praticante evolui no SIAM, cresce igualmente a sua 

intimidade com o sistema e neste ponto de aprendizagem é natural 

que ele questione interiormente a eficácia e o porquê de cada 

técnica ser executada de tal maneira, abrindo um leque de novas 

possibilidades de autodefesa. Quando esses praticantes começam  a 

fazer ajustes e conseguem desenvolver novas técnicas eficazes, estão 

sinalizando uma evolução para o nível avançado do SIAM.  
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Deveres do Treinador 

 

É dever do treinador de SIAM: 

1. Apresentar um ambiente seguro e saudável de instrução e 

treino, domínio técnico em defesa pessoal, assim como conduta 

ilibada na liderança. 

 

2. Criar um plano para a sessão de treinamento e um sistema de 

comunicação adequado para uso técnico durante os treinos. 

 

3. Informar antecipadamente os procedimentos de segurança, 

riscos, comportamento apropriado, normas e regulamentos do 

SIAM. 

 

4. Observar a performance marcial dos alunos para determinar o 

nível de instrução exigido. Avaliar e modificar técnicas de 

ensino e treinamento para atender às diferentes capacidades 

físicas e níveis de aprendizagem, permitindo melhor adaptação 

e  desempenho dos alunos.  

 

5. Esforçar-se para dinamizar o SIAM com a integração de novas 

técnicas e o aprimoramento das existentes. 
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SIAM e a Fé Cristã 

 

 

 

Como separar a conexão da arte marcial com sua filosofia e 

religiosidade? 

 

Muitos estilos de artes marciais estão associados a uma cosmovisão 

religiosa ou filosofia incompatível com o Cristianismo; outros estilos 

são apelativos à violência e crueldade. No SIAM estes conflitos não 

existem porque suas raízes estão na fé cristã ortodoxa russa e o 

sistema atual separa a integração de uma técnica da filosofia por trás 

dela, assim como separa a autodefesa da violência.  

 

Se a ortodoxia cristã é o amor e a paz, como admitir a prática de 

uma arte marcial?  

 

Procure imaginar um atleta profissional lutando em uma arena e um 

policial defendendo pessoas inocentes nas ruas. Ambos estão 

preparados para a defesa e o ataque ao outro ser humano, mas aqui 

há uma diferença enorme na justificativa de suas ações!  

 

O objetivo de um lutador profissional é mostrar que ele é superior 

aos outros lutadores, ou seja, provar que ele é o melhor. O objetivo 

do policial é diferente; seu propósito é nobre, salvar a vida de 

pessoas inocentes. O treinamento do policial em defesa pessoal não 

só se justifica, mas é necessário. Como é possível salvar as pessoas 

inocentes da criminalidade sem o treinamento especializado da 

autodefesa?  Profissionais, como militares e policiais, são treinados 

exaustivamente, armados e preparados para a tarefa de salvar 
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vidas. Eles colocam suas próprias vidas na linha de frente com 

humildade e honra. 

 

Como dissemos no início desta publicação, estamos vivendo tempos 

difíceis marcados por alto índice de violência urbana e a igreja, por 

fazer parte do contexto social, não está imune a essa violência. Sendo 

assim, necessário se faz que a igreja tenha um grupo tático e técnico 

de segurança e de proteção de seus membros associados e 

frequentadores ocasionais. 

 

Entendemos que a arte marcial torna-se pecado quando gira em 

torno de violência, desamor, dinheiro, cobiça, orgulho e filosofia anti-

Deus. Lutar pela defesa da própria vida ou pelo salvamento de 

inocentes, impedindo que o mal prevaleça, não é pecado, mas uma 

ação necessária. 

 

O SIAM é um sistema de defesa pessoal e não de agressão ou de 

ataque; ele ensina o domínio próprio, a humildade e outros atributos 

cristãos, jamais a violência. Sua filosofia básica é que devemos lutar 

apenas quando for uma situação inevitável. Por uma causa nobre, em 

defesa da própria vida ou de outrem, a autodefesa será aplicada e 

sempre procurando causar o menor dano possível ao agressor. 
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SIAM Como Ministério da CNV 

 

 
 

A Comunidade de Nova Vida, como organização civil, traz diante da 

sociedade muitas características seculares. Entre elas, a necessidade 

de segurança ao seu patrimônio e às pessoas que frequentam suas 

reuniões. 

 

Uma vez que a igreja realiza periodicamente atividades públicas para 

centenas e até milhares de pessoas, necessário se faz que a mesma 

proporcione  segurança à integridade pessoal de seus membros e 

congregados.  

 

O Ministério SIAM existe para treinar e equipar um grupo 

especializado em segurança interna na igreja.  

 

Requisitos Para Ingressar no Ministério 

Aquele que tem interesse em fazer parte do Ministério SIAM deve: 

1. Ser membro ativo da CNV e maior de 18 anos;  

2. Não ter restrição médica para a prática de exercícios físicos; 

3. Estar de acordo com os propósitos do SIAM na CNV; 

4. Respeitar os instrutores, seguindo fielmente suas instruções. 

Se você é membro da CNV e a sua intenção em praticar defesa 

pessoal é somente a defesa pessoal situacional, você deve orar e 
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examinar sua consciência moral e seus motivos antes de se envolver 

com o Ministério SIAM. Caso esteja convicto em seguir com o seu 

propósito, você deve sempre preservar o domínio próprio e nunca 

permitir que a prática da defesa pessoal enfraqueça o seu 

compromisso com Cristo. 

E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em 

nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Cl 3:17. 

 

 

 

(Textos bíblicos de referência; Mt 5:39; Mt 10:16; Rm 14:1-12; 1 Co 

6:12; 1Co 10:23; Hb 10:25). 
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