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O que devemos fazer?

sta foi a pergunta dos ouvintes no dia de Pentecostes (Atos 2.36) e do carcereiro filipense (Atos 16.30). Seja da boca de Jesus, de Lucas (Atos), de Paulo ou de Pedro, a
resposta é sempre a mesma. Como pode o homem receber a graça salvadora de
Deus? Veja o gráfico abaixo.

O que impressiona nas respostas à pergunta da salvação, é a simplicidade da obediência
ao Senhor. Como ele quer que todos cheguem à vida eterna, tornou possível para cada um
de nós a recepção do evangelho. Quando se compara, porém, o ensinamento da Palavra de
Deus sobre a salvação com o que as igrejas pregam, nota-se uma discrepância tão grande,
em tantos pontos, que não deixa dúvida quanto à impossibilidade delas estarem pregando o
evangelho verdadeiro. Outra verdade que se destaca nesses textos é que a pessoa que obedece é profundamente consciente da sua decisão. Cada um tem de entender o que está fazendo, tem de aceitar o seguimento de Jesus com mudanças profundas e uma reorientação
completa da vida. O evangelho não é para criança, isto é, para quem não entende ou não assume a vida em Cristo. Aqui, criança não se resume por idade.
Nas próximas semanas, Deus permitindo, vamos tratar, durante cinco semanas, dos textos
acima nos estudos nas reuniões dominicais em Taubaté, aos domingos à tarde. Responderemos, com as palavras de Jesus, de Lucas (Atos), de Paulo e de Pedro, esta, a mais importante
de todas as perguntas.
Este gráfico também se encontra disponível na Internet como mais uma maneira de orientar as pessoas que fazem a mesma pergunta sobre o que se deve fazer para receber a salvação: http://deusconosco.com/oquefazer/
O que mais impressiona é que a resposta humana é exatamente isso: uma resposta à iniciativa divina. Ele tomou o primeiro passo. Aguarda-nos a andar em direção dele. —Randal

Oração para o mês de julho
Junto com a irmandade, dediquemo-nos
durante o próximo mês à seguinte petição:
A ONU designou o dia 9 de julho como o
Dia Internacional pelo Desarmamento.
Que os cristãos nunca entreguem suas armas espirituais, necessárias para vencer ao
diabo, e que nunca façam as pazes com as
forças que os conduziriam para aceitar no
seu meio a imoralidade ou o falso ensino.
Que nossa petição missionária seja: Que
promovamos a paz entre as pessoas e Deus
declarando guerra contra o inimigo, o Maligno, que quer capturar a todos para seu
reino infernal.

Duas congregações se iniciam no
Pernambuco
RECIFE PE (AN) – Duas congregação se
iniciaram recentemente no grande Recife,
segundo o missionário Randy Short.
Uma começou no 28/06 em Maná, a outra no 05/07 no Conceição.
Ao todo, há agora 21 congregações na região metropolitana da capital pernaumbucana.

Vôo-mirim: O pinguim

Deus deu ao pinguim a capacidade de
sobreviver em temperaturas muito frias.
Mas parece que este pinguim tirou férias.

Verdades bíblicas rápidas
“Diga-me com quem andas, e te direi quem
és”. “As más companhias corrompem os
bons costumes”. 1 Coríntios 15.33.
—http://twitter.com/bibletruths

Durante a semana



Dia do Senhor para os cristãos
Os cristãos se reúnem no primeiro dia da semana, dia em que Jesus ressuscitou dos mortos.
Eles cantam para adorar a Deus e incentivar
uns aos outros. Leituras da Bíblia são feitas. Alguém traz uma mensagem baseada na Bíblia.
Os discípulos comem a ceia do Senhor. Ofertam
voluntariamente dos seus bens. Fazem orações
e súplicas a Deus. Tudo se faz para agradar ao
Senhor, pois ele é a nossa platéia.
Dependendo da congregação, a ordem pode
variar um pouco, mas todas as igrejas do Senhor praticam os mesmos atos de adoração.
Como visitante, você é nosso convidado de
honra, para conhecer mais por que fazemos
tudo isso. Estão à sua disposição cursos e estudos oferecidos gratuitamente, sem compromisso.






Terças, 20h, na casa do Sr. Paulo e D. Carmita, Eugênio
de Melo, SJC.
Quartas, 20h, na casa de Randal e Vicki, Urbanova. 39491246.
Primeiro sábado do mês: reunião feminina em Taubaté.
Segundo sábado do mês: estudos avançados em SJC.
Terceiro sábado do mês: reunião feminina em SJC.
Último domingo do mês em SJC: Dia dos visitantes.

Domingo no Vale do Paraíba
São José dos Campos • 9h30, R. Pascoal Moreira 70, Jd
Esplanada (atrás da Pizzaria Vila D’Aldeia, esquina com Av.
São João). (12) 3942-7753.
Taubaté • 16h. Salão Visconde, Gávea Hotel, Av. Juscelino
Kubitschek de Oliveira 380. (12) 3742-7753
Guaratinguetá • 19h. R. Vigário Martiniano 333, Centro
(esq. c/R. Cel. Tamarindo). Tel. Wilson e Fátima (12) 31338839.
São Sebastião • 19h. R. José Nobre 98, Reserva du Moulin. Tel. Edson Rodrigues (12) 3862-2232.
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