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COMO A IGREJA CRESCEU EM NÚMERO
N
osso irmão Clayton Pepper era um evangelista e
grande exemplo para a igreja de Deus. Ele notou
cinco princípios para o crescimento da igreja:
1. Sua meta foi a de levar o evangelho a todas as
pessoas (Marcos 16.16);
2. Ensinaram todos os dias (Atos 5.42; 20.31);
3. Foram até todas as casas (Atos 5.42; 20.20);
4. Tinha o conceito de todo cristão estar ensinando
(Atos 8.4; 2 Timóteo 2.24; Hebreus 5.12);
5. Usaram todos os meios (1 Coríntios 9.22).
Escreveu ainda: “Fracassou hoje o evangelismo no
estilo ensinado no Novo Testamento, ou será que não
tem sido experimentado na maioria dos lugares? O
que tem sido o resultado onde foi experimentado? Talvez, o que temos chamado de campanhas por Cristo
cheguem mais próximo de empregar os princípios do
Novo Testamento para o crescimento da igreja do que
qualquer coisa que conheço hoje”.
Ele também ofereceu alguns motivos por que a
igreja hoje não cresce como antigamente, além de
exemplos inspiradores de grande crescimento. Confira
o artigo no site igreja-de-cristo.com.
• Vai viajar durante as férias? Procure informar-se
da congregação mais próxima para não perder um
momento importante com os discípulos. Por que au-

sentar-se duma reunião cristã por uma conveniência
pessoal?
• Estamos mantendo um ritmo diário com as meditações “Deus Conosco”, e coordenando as mesmas
com a leitura diária do Novo Testamento. Assine o site
para receber as notificações sempre que é atualizado.
Geralmente, até às 9h as meditações estão publicadas
no site. A de hoje tem esse título: “Imagine o lugar
perfeito”. Verifique no endereço: DeusConosco.com.
• Voltando ao parágrafo do irmão Clayton: Se ele tiver razão de que as campanhas evangelísticas nos
aproximam mais à experiência da igreja do Novo Testamento, talvez seja hora de pensar em fazer campanha nas congregações. E talvez uma campanha
contínua. O que acha?
• Um pensamento para nos assustar e animar: Se
eu não pregar a verdade de Jesus às pessoas ao meu
redor, quem pregará? As denominações, com suas
doutrinas falsas? Um outro irmão, cujas oportunidades são outras? Um anjo do céu? Se eu não ensinarlhes o evangelho, ninguém o fará. É tão simples assim.
•Temos muitos recursos para evangelizar. A Bíblia,
principalmente. E cursos e apostilas e tantos instrumentos. Descubra sua ferramenta. — Randal VF

Meditação

Nossos pêsames

Gastamos tanto tempo, como peixe fora da água fica mexendo sem
resultado, tentando decidir o que fazer da vida. Sem planos, sem noção,
sem projeto, perdemos tempo e
energia em coisas que nada adiantam, pois faltamos foco.
“Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe” (Jo 6.6
NTLH).
Jesus veio ao mundo com propósito bem fixo: dar a vida, para que
as pessoas pudessem vir ao Pai e
ressuscitar no último dia. Como Jesus, também podemos saber muito
bem o que vamos fazer. Temos o
propósito dele. Este conhecimento
do que vamos fazer nos dará condições de trabalhar com os outros,
como Jesus fez com Filipe e tantos
outros. Jesus sabia sua missão na
vida. Você sabe? —Deusconosco.com

Queremos oferecer nossos pêsames a Socorro e Paulo na perda do
neném no segundo mês da gravidez, e continuamos orando pela boa
saúde dela.

Oração de junho
Que nos aprofundamos no conhecimento da pessoa de Deus.
Que nossa petição missionária
seja para que Deus nos dê um estudo com alguém para sua conversão.
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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.

