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É certo mandar decorar versículos
negativos?
Na folha de estudo que foi distri
buída no domingo passado aos
participantes do estudo bíblico em
Taubaté, começamos o livro de 2
Tessalonicenses. Para o versículo a
decorar, escolhemos o nono do pri
meiro capítulo:
“Eles sofrerão a pena da destrui
ção eterna, a separação da presença do Senhor, e da majestade do seu
poder” (NVI).
Alguém poderia chamar o versí
culo de negativo e perguntar por
que deu-se a sugestão de decorá-lo.
Primeiro, o cristão leva em conta
tanto a bondade como a severidade
de Deus, conforme Romanos 11.22.
Isso é necessário para que o pró
prio cristão não caia:
“Considera pois a bondade e a se
veridade de Deus: para com os que
caíram, severidade; para contigo, a
bondade de Deus, se permaneceres
nessa bondade; do contrário tam
bém tu serás cortado”.
Segundo, o que parece, à primei
ra vista, negativo, na verdade faz
parte do alívio do cristão, quando
Deus acertará as contas. Isso fica
claro pelo próprio contexto de 2Ts 1:
“É justo da parte de Deus retri
buir com tribulação aos que lhes
causam tribulação, e dar alívio a vo
cês, que estão sendo atribulados, e
a nós também” (2Ts 1.6-7a).
Tudo acontecerá no mesmo mo
mento: o julgamento dos fiéis e o
dos perseguidores. É um pacote só.
Nesta vida os cristãos pregam o
evangelho e mostram o amor de
Deus a todos. Mas virá o dia em que
o juízo será para eles uma alegria.
Nada negativo nisso. —Randal V

Leitura da Semana 21: ‘Tua palavra
no meu coração’
O plano de leitura para 2013 se
encontra disponível em formato
PDF no site alcanceweb.com.
Na semana de 20-26 de maio, leia
mos os capítulos de 1 Reis 1-11,
Atos 7-12, Salmos 67-69 e Provérbi
os 15.22—16.5.
1 Reis 1-11. O rei Salomão assu
me o trono, após a morte de seu pai
Davi, e depois o reino se divide em
dois: Israel e Judá. O profeta Elias
começa a atuar. Assim, o tema do li
vro é a glória e o declínio do reino
(Orr). Na Bíblia hebraica, os dois li
vros dos Reis são um só. Há grande
importância dada à pregação e atu
ação dos profetas. O “homem de
Deus” em Betel, Aias, Elias, Eliseu,
Miqueias e Jonas, além de outros,
procuram manter o povo fiel à ali
ança com Deus. Talvez os livros dos
Reis queiram nos ensinar que os
que não conhecem a história estão
destinados a repeti-la.
Atos 7-12. Com a pregação forte
de Estêvão, desencadeia-se a perse
guição do povo de Deus e começa a
evangelização além da Judeia. Nos
capítulos 11-12, o evangelho chega
aos gentios, motivo pelo qual há o
segundo e último derramamento
miraculoso do Espírito Santo.
Salmos 67-69. Estes pertencem
ao Livro II dos Salmos, o qual res
salta “a contínua proteção do
Senhor sobre Davi” (House). Os sal
mos 66-68 resumem a história
israelita, com ênfase em Deus que
governa as nações e merece a ado
ração delas.
Provérbios 15.22—16.5. O trecho
começa e termina falando de pla
nos. Em seis provérbios em seguida
o nome de Deus é mencionado, res
saltando que ele determina como a
vida deve ser conduzida. O verso 33
expressa um tema do livro: “Quem
teme o SENHOR está aprendendo a
ser sábio” (NTLH).
Uma sugestão de leitura seria a
de ler os textos do Antigo Testa
mento na segunda e terça, os do
Novo na quarta, os dos Salmos na
quinta e os dos Provérbios na sexta.
—Randal V
Fontes consultadas: William W.
Orr, 66 chaves para a Bíblia; Carol
Smith, Everyday Guide to the Bi
ble; Bíblia Vozes (1986); P.R. House,
Teologia do AT; DeusConosco.com.

‘Orações por todas as pessoas’
• Pelos que estão estudando a Bí
blia para seguir a Cristo, ou
aproximando-se do Reino.
• Pelo novo grupo de estudo em
Taubaté, orientado por Ricardo, e
pelos estudos na casa do sr. Odí
lio.
• Pelo crescimento dos irmãos em
espírito, em número, no amor e
nas boas obras.
• Pela saúde de D. Carmita, Élida,
sr. Benedito, sr. Odílio, Rose, Pau
la, Daniel, D. Claudete.
• Por emprego para Lane, Vagner e
Leila.
• Pelo tratamento de Graça após
cirurgia no cérebro.
“Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do
seu poder”. —2Ts 1.9 NVI

Evangelismo 13-13-13 em Taubaté

meios”! Empreste o DVD “O eterno
propósito para um amigo! Ofereçalhe fazer um estudo bíblico pessoal!

‘Examinaram todos os dias’
Como apresentar aos de fora um
gostinho da importância da Bíblia e
do espírito positivo da comunhão
cristã? Pelos grupos familiares!
Nesse link, há informações sobre os
grupos: is.gd/grupos. Se não há um
grupo em local ou dia conveniente,
comece um você mesmo!

Viu? — cartum cristão

‘Eu olhei e os Dez Mandamentos
não dizem nada sobre não correr
com tesoura.

