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POR QUE PRECISO DE SALVAÇÃO?
P
reciso da salvação por causa de quem sou. Quando
cheguei a uma idade madura, aprendi a diferença
entre o certo e o errado. Na palavra de Deus, leio sobre o padrão absoluto de moralidade, dado para mim
por Aquele que me criou.
Mesmo nascido puro, confesso que, no decorrer dos
anos, não guardei perfeitamente a lei de Deus. Eu pequei (1Jo 3.4).
Com mais estudo da Bíblia, ficou claro que, por causa do meu pecado, me separei de Deus (Is 59.1-2). Careço da glória de Deus (Rm 3.23). Herdei a morte (Rm
6.16; Tg 1.15). Perderei o reino de Deus (1Co 6.9).
Como evitar esta morte espiritual e escapar o resultado final das minhas atitudes pecaminosas?

Notas, gente e frases
S. RITA DO PASSA QUATRO SP- Faleceu ontem o irmão Glenn Looper,
um dos missionários americanos
que veio com a equipe paulista de
1961. Estava junto à esposa no momento da morte. Teve ministério de
50 anos no Brasil.
ÍNDIA- O missionário Jim Waldron
entregou certificados de conclusão
em abril a 115 pessoas, em duas cidades, que concluíram curso noturno de estudo bíblico de dois anos. A
Índia tem 1,2 bilhões de habitantes.
Em 2009 Jim mandou imprimir 10
mil exemplares do Novo Testamento
para distribuição.
ISLAMISMO- A editora Focus Press
oferece um PDF gratuito da edição
da revista Think, sobre o islamismo.
Pode baixar o arquivo, em inglês, no
endereço: focuspress.org.
NOVOS- Leia no nosso website
igreja-de-cristo.com esses novos artigos:
• Amor e conhecimento na igreja
de Cristo;
• 10 coisas que a igreja faz por
Cristo;
• 7 coisas que Cristo faz pela igreja;
• A maior manchete de todas.
O site tem muitos artigos e os boletins “Voo da fé” em formato PDF.
VERDADES- Podemos fazer algo
todos os dias para avançar a obra

Eu poderia fazer muitas boas ações e fazer obras da
lei, mas isso não me justificaria (Gl 2.16). Poderia sacrificar animais numa tentativa de agradar a Deus,
mas isso não tiraria meus pecados (Hb 10.4). Poderia
chamar Jesus como meu Senhor e Mestre e proclamar
seu nome por toda parte, mas isso sozinho não me
abrirá entrada no reino de Deus (Mt 7.21). Poderia fazer amigos de muitos justos e criar filhos cristãos com
uma esposa cristã, mas isso não tiraria minha própria
impiedade (Eq 18.20).
Da minha parte, sou incapaz de vencer a morte espiritual e escapar das consequências do pecado.
Preciso de um Salvador, porque sou culpado do pecado. — John Haffner VF

de Deus. “E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam”. Esdras 5.2. —twitter.com/bibletruths
SEGURE ESSA IDEIA- Nenhuma
emoção pode ser sustentada sempre, mas qualquer pensamento
pode ser mantido a toda hora.
—twitter.com/yourdaytoshine

Calendário
21. Reuniões de homens e de mulheres, com irmãos de Taubaté, com
jantar depois, na casa da Vicki, em
SJCampos.

Oremos
•

•
•
•
•

Pelos estudos de evangelização
em progresso, e por mais oportunidades de partilhar a Palavra.
Pela saúde do Sr. Odílio.
Pela procura de novo local de reunião dominical em SJCampos.
Pelo processo de utilizar o terreno em Taubaté para a igreja.
Pela retomada da publicação da
revista Edificação, coordenada
com irmãos de Jundiaí e Recife.
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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.

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.

