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ENCARANDO A REALIDADE

o seu livro A Bíblia que Jesus lia, Philip Yancey se
maravilha com as várias expressões no livro de
Salmos, pelas quais pessoas de fé lidaram com a realidade da vida. Alegria misturada com dor, protesto ao
lado do louvor, agonia e exultação juntos. De fato, a
Bíblia tem os pés no chão.
Não temos alegria e paz quando ignoramos as
questões duras e as aflições que surgem durante a
nossa passagem pela vida.
Pelo contrário, o sofrimento de Jesus nos põe de
cara com os horrores do pecado, ao mesmo tempo que
quebra as trevas com luz divina.
Na Cruz de Cristo, conhecemos bem a crueldade humana. E Jesus nos apresenta a bondade divina.
Os cristãos, portanto, são os verdadeiros realistas.
Sabem melhor lidar com as coisas do modo que realmente são.
Os outros têm que abandonar a busca pela verdade
para manter suas ilusões.
O ateu tem que ignorar um universo de evidência
para a existência de Deus.
O otimista precisa fechar os olhos às ineqüidades
humanas e às injustiças sociais.
Quem busca prazer tem que fingir que não exista

Meditação
Aprendemos pela repetição de
movimentos e informações. Jesus
nos ensina por palavras e ações repetidas ao longo do seu ministério.
E, apesar de ser Mestre, ele quer
que sejamos como ele.
“Eu lhes dei o exemplo, para que
vocês façam como lhes fiz” (João
13.15 NVI).
A ênfase hodierna é a distância
entre nós e Jesus. A ênfase bíblica é
a aproximação entre nós e ele.
Jesus faz um milagre e os discípulos o seguem de longe. Jesus serve e
fica com os pés deles no rosto dele.
Seja como Jesus, dê o exemplo de
como deve ser um cristão e assim
as pessoas se aproximarão a você.
—Deusconosco.com
RAPIDINHO: “Por que estou tão
triste? Por que estou tão aflito? Eu
porei a minha esperança em Deus e
ainda o louvarei. Ele é o meu Salva-

juízo pelo que se faz no
corpo.
O secularista tem
que silenciar o clamar da eternidade
dentro do próprio
coração.
Este realismo santo se veste em sabedoria e rejeita a tolice.
Há muito tempo um homem de Deus fez a conexão:
“O tolo diz em seu coração: ‘Deus não existe!’” (Salmo 14.1).
Como nos Salmos, o povo de Deus hoje pode chorar,
duvidar, suplicar e protestar. Ao fazer isso, mostra
toda a sua humanidade trabalhando em direção da
santidade. Mostra que, mais do que os outros, leva em
conta a vida como ela é na realidade.
O Sr. Yancey não precisava se maravilhar com o livro dos Salmos. Deus é, de todas as coisas, realista.
E a igreja leva esta realidade aos pés daquele que
pode fazer infinitamente mais do que alguém pode
pedir ou pensar. — Randal VF

dor e o meu Deus” (Salmo 42.5
NTLH). —twitter.com/bibletruths

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.

Oremos
Por mais oportunidades de partilhar a Palavra.
• Pela saúde da Socorro, Sr. Odílio,
Sr. Benedito, D. Carmita e D. Ritinha.
•
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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.

