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O GRANDE VALOR DA IGREJA
E

m um dos estudos
que fazemos com
as pessoas chegando ao
conhecimento do Caminho, usamos uma passagem em Apocalipse:
“João, às sete igrejas
da província da Ásia:
(...) Ele nos ama e nos
libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue,
e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu
Deus e Pai” (Apocalipse 1.4-6 NVI).
O estudo descreve a igreja em termos do reino de
Deus, conceito este muito amplo. A igreja é a manifestação atual do reino de Deus na terra. Ao apreciar a
igreja assim, vemos como Deus a preza e a tem como
importante no seu projeto da salvação.
O apóstolo João destina sua obra a sete comunidades de fé na Ásia, a fim de fortalecer os cristãos enfrentando perseguição pela sua fé. Além da grande
visão espiritual da guerra celestial sendo travada e do
poderoso Cristo que tudo vence, ele os lembra no início de seu livro de três verdades.
1. O Deus trino ama sua igreja. O Senhor ama a to-

dos, sem dúvida, mas ele tem um amor especial por
aqueles que obedecem ao seu mandamento, com um
amor mais íntimo e próximo (João 14.23). Nunca se
deve duvidar desse fato principal.
2. O Senhor perdoou estes seguidores do Filho. A
libertação dos pecados pelo sangue de Jesus é a grande diferença na vida dos cristãos. Este fato, esta purificação, é o que os distingue dos demais. Não há
nenhum empecilho no relacionamento com Deus.
3. Deus os constituiu reino e sacerdotes para servi-lo e cumprir sua missão. Usando a linguagem de
Êxodo 19.3-6, o Senhor confirma que a igreja de hoje
manifesta o seu reino nos seus atos. Ser sacerdote significa mais responsabilidade do que privilégio. Jesus
se tornou servo e seus seguidores também o são.
O reino não é algo que aguardamos ser estabelecido
na terra, mas os discípulos de Cristo o demonstram
em sua submissão ao Pai e na proclamação do evangelho eterno. O reino se manifesta hoje quando os cristãos participam da igreja que Jesus estabeleceu
(Mateus 16.18). Por meio desta eles cumprem a vontade de seu Pai celestial e trabalham para o perdão dos
pecados de todas as pessoas.
—Randal Matheny VDF

Uma admissão surpreendente
Um site jesuíta de oração trouxe a seguinte afirmação em
comentário sobre uma passagem da carta de Tiago, capítulo
5:
“Os presbíteros da comunidade devem ser chamados para
orar sobre o doente. Na igreja antiga os anciãos ou presbíteros (presuteroi, presbyteroi) exerciam liderança na comunidade; também ensinavam e pregavam. Eram os antecessores
dos nossos ‘sacerdotes’ que agora têm este papel de liderança. Mas ainda não havia sacerdotes, como nós entendemos o
termo agora, na igreja antiga. Ou, melhor, havia apenas um
Sumo-Sacerdote, Jesus Cristo (ver a carta aos Hebreus)”.
Esta admissão não faz nenhuma diferença aos teólogos católicos, pois o que mais importa para eles é a sua tradição.
Esta tradução sobrepõe a Bíblia. Pois ela é, na sua visão, a interpretação oficial da Bíblia e o desenvolvimento posterior das práticas da Igreja Católica Romana. Também admitem abertamente que o batismo no primeiro século era imersão. Mas as coisas hoje são diferentes, e isso é bom.
Esta é uma das diferenças principais entre a religião católica e aqueles que querem seguir Jesus conforme o
Novo Testamento, como o modelo para a fé e a prática. Também admitimos que as coisas hoje são diferentes,
mas que isso é ruim. O que é preciso é o retorno à prática do primeiro século, à “forma de ensino que lhes foi
transmitida” e que tem de ser obedecida (Romanos 6.17 NVI).
Como diz a citação acima, temos até hoje apenas um Sumo-Sacerdote, Jesus Cristo. Mas há mais: Tem de ser
dito também que o Senhor “nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e
poder para todo o sempre! Amém” (Apocalipse 1.6). Ou somos todos sacerdotes para Deus, ou nenhum de nós é.

Oração de março

‘Jesus me ama’

Convidamos os irmãos a se dedicarem em março
ao seguinte pedido: que em cada momento a paz de
Cristo reine em nossos corações.
Que nossa petição missionária seja para que sejamos pacificadores, promovendo a paz entre Deus e os
homens, por meio de Cristo que nos trouxe a paz.
—alcanceweb.com

Em 1962 o teólogo reformado da Suiça, Karl Barth,
fez sua única visita aos EUA. Durante a visita, alguns
jovens teólogos americanos lhe perguntaram como
melhor resumiria, entre as milhões de palavras que
ele escrevera e publicara, sua obra vasta. Barth pensou um pouco e respondeu com as palavras do cântico infantil: “Jesus me ama, isto eu sei, porque a Bíblia
me diz”. O homem insiste em especular, filosofar e
teorizar, mas a verdade de Deus sempre é a mesma.

Leitura bíblica diária
Até sexta-feira, dia 2 de março, devemos ler o
evangelho de Lucas, capítulos 8-12. Apenas um capítulo por dia! O plano de leitura pode ser encontrado
no website do Projeto Alcance: alcanceweb.com

•
•

Irmãos por toda parte
• Faleceu na semana passada o irmão Ted Stewart,
missionário com a equipe que chegou a São Paulo em
1961. Ver informações: alcanceweb.com

Opções para estudo de conversão
•
•
•
•
•

Orações pelos irmãos

Online: is.gd/evangelho
Curso “Jesus Cristo, o caminho simples”
Estudo pessoal: “Conheça a Deus”
O que fazer? deusconosco.com/oquefazer/
Princípios básicos da fé cristã

•
•
•
•
•
•

Pela irmandade para que não siga as tendências
modernas e continue no caminho de Cristo.
Por Rolfe e Valéria Salomão, para que consigam os
recursos para o trabalho em São Luís do Maranhão.
Por coragem de ensinar a Palavra de Deus e proclamar Cristo aos de fora.
Para que façamos planos para a obra de Deus e tenhamos, pelo seu poder, força para cumpri-los.
Pelos fracos na fé, para que entendam o Caminho
de Cristo e busquem força no Senhor.
Pela saúde da Paula, Daniel, Élida, Sr. Odílio, Sr. Benedito, D. Carmita, D. Ritinha e Vicki.
Para que Valéria encontre trabalho.
Pela tia e os familiares de Haroldo neste momento
difícil.

Durante a semana

Dito e feito
Quando Jesus diz: “Não chore”, ele muda a situação de tristeza para a alegria, Lucas 7.14.
Todos podem fazer algo. E este algo será essencial
para alguém. “Os membros do corpo que parecem
mais fracos são indispensáveis” (1 Coríntios 12.22
NVI).
“Mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso, eu fico firme como
uma rocha e sei que não serei humilhado” (Isaías 50.7
NTLH).

Terças, 20h, estudo na casa da D. Carmita, Eugênio
de Melo.
• Quartas, 20h, leitura na casa de Randal, Urbanova.
3949-1246.
• Sábados, 19h, estudo na casa do Sr. Odílio, Taubaté.
Com Humberto 12-3674-3282.
•

Os caminhos de Deus

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.
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