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O nome de cristão
O termo cristão aparece no Novo
Testamento apenas três vezes. Mas
sua importância supera em muito
as poucas menções dele.
Cristão o nome da unidade e do
discipulado. “Assim, durante um
ano inteiro Barnabé e Saulo se reu
niram com a igreja e ensinaram a
muitos. Em Antioquia, os discípulos
foram pela primeira vez chamados
cristãos” At 11.26. O nome sinaliza
que somos um em Cristo, judeus e
não judeus, homens e mulheres, ri
cos e pobres. Significa também que
seguimos de perto o nosso Mestre
Jesus Cristo.
Cristão o nome do evangelismo.
Queremos que todos se tornem
cristãos já já! “Então Agripa disse a
Paulo: ‘Você acha que em tão pouco
tempo pode convencer-me a tornarme cristão?’” At 26.28. Cristão é
quem decide por Cristo, baseado na
pregação da verdade do evangelho.
Sem evangelismo não existe cris
tão.
Cristão o nome da glorificação
de Deus. “Contudo, se sofre como
cristão, não se envergonhe, mas
glorifique a Deus por meio desse
nome” 1Pe 4.16. Abraçamos os sofri
mentos pelo nome de Cristo e nossa
glória é usar o nome dele nestes
momentos.
Pela glória deste nome de cristão,
rejeitamos os nomes e rótulos hu
manos. Não somos, portanto,
católicos, evangélicos ou ortodoxos.
Não somos nem tradicionais nem
pentecostais. Recusamos nos cha
mar por uma denominação como
batista, metodista, luterano ou as
sembleiano.
Cristo não aceita ser dividido com
outros. Por isso o nome de cristão é
exclusivo! —Randal V

Leituras da semana

Oração para janeiro

Na semana de 21-28/jan, leiamos
Êxodo 1-15, Mateus 16-20, Salmos
10-12 e Provérbios 4.11—5.23.
O novo plano de leitura para 2013
se encontra disponível em formato
PDF no site alcanceweb.com. O
novo plano inclui toda a Bíblia.

Peçamos a Deus pelos novos es
forços de abrir trabalhos, como o de
Rolfe e Valéria em São Luís do Ma
ranhão.
Que nossa petição missionária
seja para que atuemos mais no seu
reino para trazer as Boas Novas de
paz a todos.

Orações por todos
• Pelos que estão estudando a Bí
blia para seguir a Cristo, ou
aproximando-se do Reino.
• Pelo crescimento das congrega
ções em espírito, em número, no
amor e nas boas obras.
• Pela saúde de D. Carmita, Élida,
sr. Benedito, sr. Odílio, Rose.
• Por Graça (SJCampos), na casa
de familiares em Barra Mansa
RJ, após cirurgia no cérebro.
• Pela fidelidade dos irmãos ao en
sino de Cristo.
E para esperar seu Filho dos céus,
a quem ressuscitou dos mortos:
Jesus, que nos livra da ira futura.
—1Ts 1.10

A lei e a prática
Nos EUA, fará 40 anos no 22/jan a
decisão do Corte Supremo para le
galizar o aborto. Neste período
houve mais de 55 milhões de crian
ças abortadas.
No Brasil, onde o aborto é ilegal,
com poucas exceções, estima-se
que se faz até 1,25 milhões de abor
to por ano, sem contar os procedimentos feitos fora do país.
Dificilmente, ouve-se alguma pre
ocupação com estes números no
Brasil, mas significa que aqui tam
bém a matança é enorme e a
repercussão na vida de mulheres é
grande, pois estas sofrem profunda
mente, fisica e emocionalmente,
após a decisão. Além disso, acerca
de 250 mulheres morrem por ano
como consequência.
Que Deus nos dê condições de
ajudar tais pessoas. Oremos tam
bém para que haja uma execução
mais rigorosa da lei, para salva
mento de crianças e mulheres.
Acima de tudo, o ensino do evan
gelho é a resposta maior a tais
males sociais como este, que vê
uma criança por nascer como um
problema para ser eliminado. Mais
um chamado para o evangelismo!

Grupos Leitura Bíblica
Vários grupos se reúnem durante
a semana, terças, quartas, e sába
dos. Para informações, veja na
Internet neste espaco: is.gd/grupos

Igreja taubateana
distribuirá Bíblias
Os irmãos em Taubaté adotaram
o Evangelismo 13-13-13, usando 13
meios de evangelismo em 2013 para
ganhar 13 almas.
Os 13 meios incluem a distribui
ção de Bíblias, de forma judiciosa.
Se nossa fé se baseia na Bíblia, te
mos um interesse maior em colocar
a palavra de Deus nas mãos das
pessoas.
Por meio da entrega de um exem
plar da Bíblia, espera-se interessar
as pessoas no seu conteúdo.

Novos irmãos em
Cristo

Na presença de familiares e ami
gos, D. Francinete e Gustavo foram
batizados ontem de manhã na casa
da D. Ritinha em SJCampos. Da
mos graças a Deus pelo compromisso deles e pela ação do Senhor
na sua vida. Lembramos com grati
dão, também, nossos irmãos
Emerson e Silmara, que primeiro
falaram a palavra do evangelho com
eles. Veja no site das congregações:
igreja-de-cristo.com as fotos do mo
mento alegre.

