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A SEGUNDA VERDADE SOBRE A EDIFICAÇÃO

um outro artigo, falamos que a
edificação não depende de número. Essa seria a primeira verdade,
para quem a procura, conforme o título do artigo. O que queremos dizer com esta afirmação?
Tem gente que só fica animado
quando há muitas pessoas na reunião. Se há menos pessoas do que o
esperado, fica desanimado. Quando
mais gente, mais emocionado.
A edificação espiritual, porém,
não depende de um número grande
de pessoas.
Agora, a segunda verdade: A presença de cada pessoa é essencial
nas reuniões porque permite maiores oportunidades de edificação. De
edificar o outro, e de ser edificado.
Isso conforme Hebreus 10.25:
“Não abandonemos, como alguns
estão fazendo, o costume de assistir
às nossas reuniões. Pelo contrário,
animemos uns aos outros e ainda
mais agora que vocês vêem que o
dia está chegando” (NTLH).
A presença de cada irmão e irmã
nas reuniões é tão importante, porque estas são os meios pelos quais
Deus nos dá firmeza na fé. Quando
um se ausenta duma reunião, priva
os outros irmãos da sua presença
incentivadora.
Quando falamos: “Senti sua
falta”, é um reconhecimento que somos diminuídos com a falta de um
irmão. Uma confissão da nossa necessidade uns dos outros.
Ou seja: quando você não vem,
eu também não ando tão bem.
—Randal VF

Sinceridade e verdade
O evangelho une perfeitamente o
interior e o exterior. Ele tem uma
integridade e estabelece no seguidor de Jesus uma coerência entre o
coração e as mãos, entre o íntimo
da pessoa e suas atitudes no mundo. Da mesma forma que Jesus falou
do espírito e da verdade na adora-

ção, Paulo também afirma esta unidade no âmbito da moralidade:
“Por isso, celebremos a festa, não
com o fermento velho, nem com o
fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade” (1
Coríntios 5.8 NVI).
Há quem deseja enfatizar a sinceridade ou o espírito acima da verdade e torna o evangelho em
emocionalismo. E existe os que pesam tanto no quesito verdade que
negligenciam a sinceridade do coração e tornam o evangelho em ritualismo ou farisaísmo.
Mas tanto um como o outro são
essenciais para uma vivência em
Cristo que agrada ao Pai. Não basta
ser sincero apenas. Tampouco é suficiente ter a verdade nas mãos.
Não é questão de ser equilibrado,
mas sim de ser completo, demonstrando ambos na piedade.
—DeusConosco.com

Oração para maio
Que Deus nos dê a virtude da
consistência nos afazeres, cumprindo regularmente os nossos deveres.
A petição missionária: Que nossas leituras e estudos tenham em
mente, além do nosso crescimento
espiritual, matéria prima para
anunciar o evangelho a outros.
–alcanceweb.com

“AJUDEM UNS AOS OUTROS”. GL 6.2

Calendário
14. Estudo bíblico avançado. “Teologia do Modelo II.” 15h-18h. Escritório do Randal, SJC. 12-9792-3681.
21. Reuniões de homens e de mulheres, com irmãos de Taubaté, com
jantar depois. SJC.

Oremos
Pelos estudos de evangelização
em progresso, e por mais oportunidades de partilhar a Palavra.
• Pela saúde do Sr. Odílio.
• Pela viagem do Sr. Benedito.
• Pela procura de novo local de reunião dominical em SJCampos.
•
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O boletim informativo “Vôo da Fé” serve à
causa de Cristo no Vale do Paraíba, publicado em São José dos Campos SP.
Email: cristaos.sjc@gmail.com • Tel.: 129792-3681 • Para informação, das igrejas,
ver: http://igreja-de-cristo.com/ •[e05-07v6]

Dia do Senhor e 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.

