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Como somos diferentes

as últimas semanas em SJCampos, temos dedicado
nosso tempo nas pregações ao que torna a igreja do
Senhor diferente das denominações e grupos religiosos em geral. Abaixo, um toque em cada pregação da série.
#1. Correção de rota. O computador de bordo de um avião faz correções constantes para que fique na rota. Devemos
fazer o mesmo em questões da fé. A Bíblia foi dada por Deus
para ser útil, entre outras coisas, para a “correção” (2 Timóteo 3.16). É a ideia de restaurar o que está errado ou podre,
de voltar ao padrão bíblico.
#2. O padrão do Novo Testamento. Jesus estabeleceu a Restaurador trabalha em obra de Aleijadinho
nova aliança (Hebreus 9.15), expressada no Novo Testamento. As coisas antigas já passaram. Jesus
cumpriu a velha lei e estabeleceu a “lei do Espírito de vida” (Romanos 8.2), ou a “lei da liberdade” (Tiago 2.12). O Novo Testamento, portanto, é nossa regra de fé, prática e missão.
#3. Autoridade absoluta de Jesus Cristo. Sua autoridade é completa (Mateus 28.18). Ele exerce sua
autoridade dando-nos mandamentos (v. 19-20), exercício esse que é benéfico (para o nosso bem) e específico (com ordens detalhadas). Sua presença conosco nos dá condições de submeter-nos a ele.
#4. Homens à frente! No dia dos Pais, aproveitamos o momento para investigar a orientação bíblica da liderança dos homens nos trabalhos públicos dos cristãos. Paulo deixa isso claro em 2 Timóteo 2
quando declara que os homens devem tomar a frente “em todo lugar” (v. 8).
#5. A prática autorizada. A seguradora de automóvel publica uma lista de oficinas autorizadas.
Não precisa publicar uma segunda lista, das não autorizadas, porque todos entendem que, se uma oficina não constar na lista das autorizadas, não é permitido levar o carro lá. Da mesma forma, a Bíblia
ensina: “Não ultrapassem o que está escrito” (1 Coríntios 4.6). Se não é autorizado no Novo Testamento, não o fazemos. Só o que consta na “lista”.
Dia do Senhor para os cristãos
#6. A obediência da fé. Paulo começa e termina
Os cristãos se reúnem no primeiro dia da sea carta aos Romanos com a frase: “obediência da
mana, dia em que Jesus ressuscitou dos morfé” (Romanos 1.5; 16.26), pela qual ele indica a natos. Eles cantam para adorar a Deus e incentitureza da fé salvadora. Cristo é “a fonte da salvavar uns aos outros. Leituras da Bíblia são feição eterna a todos os que lhe obedecem (Hebreus
tas. Alguém traz uma mensagem baseada na
5.9).
Bíblia. Os discípulos comem a ceia do Senhor.
#7. A base da unidade. Paulo desenvolve tanto
Ofertam voluntariamente dos seus bens. Faa atitude da unidade como a sua base em Efésios
zem orações e súplicas a Deus. Tudo se faz
4.1-6. Estes sete pilares indispensáveis estabelepara agradar ao Senhor, pois ele é a nossa placem o centro em torno do qual Deus concede a unitéia.
dade em assuntos espirituais. Qualquer união que
Dependendo da congregação, a ordem pode
dispensa esta base não desfruta da aprovação de
variar um pouco, mas todas as igrejas do Senhor praticam os mesmos atos de adoração.
Deus. No centro da lista é o Senhor Jesus Cristo.
Como visitante, você é nosso convidado de
A igreja de Deus é unica. Embora haja muitos
honra, para conhecer mais por que fazemos
grupos que usam e elogiam o nome de Jesus, sotudo isso. Estão à sua disposição cursos e estumente aqueles que o seguem como Senhor e dedos oferecidos gratuitamente, sem compromispendem da sua graça na fé e obediência serão acoso.
lhidos no dia final (Mateus 7.21). —Randal

Oração para o mês de setembro
O Dia Internacional da Paz é no dia 21 de setembro. A verdadeira paz vem de Deus. Oremos
com ações de graças que temos sido dados paz
com ele e com seu povo.
Que nossa petição missionária seja: Que proclamemos paz ao mundo pela mensagem do
evangelho de Cristo.

Irmão baiano visita Goiânia
Nosso irmão José Antônio Zara de Paula, de
Salvador BA, viajou recentemente a Goiânia e
passou oito dias lá visitando algumas pessoas interessadas no evangelho. Esteve com Bruno e Lucimara Werneck e com eles comeu a ceia do Senhor no domingo.
Ele tem planos de voltar em 2010.
José Antônio pediu orações por essas pessoas:
Valeria, Renata, Gabriela, Thiago, Mariangela, Divino e sua esposa Luana, Daniela, Mariantonia,
Paulo Sergio e sua esposa, Dr. Samir e Isabel sua
esposa e nossa irma em Cristo e Hugo e sua esposa Carla.

Verdades bíblicas rápidas
A fé é para todos os momentos, mesmo na
aflição. “Eu tinha fé, mesmo ao dizer: ‘Estou por
demais arrasado!’” Sl 116.10 BJ
Paulo “foca a mensagem em torno da Cruz,
comparando seu poder à faca usada na circuncisão”. Cl 2.11-12 –J. Penn-Lewis
As forças do mal se jogam contra Jesus, depois, jogam-se aos seus pés. Marcos 5.2, 6
—twitter.com/bibletruths

Vôo-mirim: Consertando o errado
Gostamos quando se tapa buraco na rua. Deus
gosta quando corrigimos o que tem de errado na
nossa fé.

DEUS Conosco: Aprovação
Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Mas, por causa dos fariseus, Não
confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga; pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus.
João 12.42-43
A opinião dos outros motiva muita gente. As
pessoas fazem ou dexam de fazer porque temem
a crítica ou a rejeição daqueles de quem querem
a aprovação.
O desejo de agradar as pessoas também impede que se busque a aprovação de Deus pela confissão de Cristo. Confessá-lo significa assumir
publicamente Jesus como Senhor e obedecer
seus mandamentos.
De quem você quer mais a aprovação: de Deus
ou dos homens?
—DeusConosco.com - Assine por email:
deusconosco-subscribe@welovegod.org

Revista Edificação disponível
O último número da revista está disponível.
Pegue seu exemplar e depois passe-o para a frente para seus amigos!

Durante a semana







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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