VOO
DA FÉ
No. 123 • 2013-maio-26
Folha dominical dos cristãos
igreja-de-cristo.com

Quando você nem consegue se
aquecer
A história da Bíblia é a de Deus
que realiza sua vontade e cumpre
suas promessas, apesar da infideli
dade e da fraqueza do homem. A
cada passo as Escrituras apresen
tam o sucesso de Deus acima da
incapacidade humana.
“O rei Davi estava bem velho. Os
seus servidores o cobriam com co
bertas, mas ele não conseguia se
aquecer”. —1 Reis 1.1 NTLH
Davi nem conseguiu mais aque
cer seu corpo. Os servos arrumaram uma moça para deitar com ele
para mantê-lo quentinho. O rei ve
lho nem tinha mais força para ter
relações com ela. Em todos os pon
tos a narrativa mostra a fraqueza
de Davi.
Além do mais, o filho Adonias já
tinha se proclamado o novo rei.
Reuniu aliados para fortalecer sua
posição. A situação parecia compli
cada.
Mas o profeta Natã, pessoa chave
na narrativa, por ser homem de
Deus, faz com que Davi tome reco
nhecimento dos fatos e coloque o
filho Salomão no trono.
Paul House escreveu: “A fidelida
de de Yahweh foi impecável no
processo da sucessão”.
Quando nem podemos cuidar das
nossas necessidades mais básicas,
podemos ainda ter certeza de que
Deus fará o que prometeu e ainda
por meio de nós.
Senhor, eu sou fraco, mas tu és
forte. Seja feita a tua vontade!
Segure essa ideia:
Eu mal consigo me aquecer,
Mas Deus fará pelo seu poder.
—DeusConosco.com V

Leitura da Semana 22: ‘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 12-22,
Atos 13-18, Salmos 70-72 e Provérbi
os 16.6-18.
1 Reis 12-22. A glória do reino de
Salomão é seguida pela divisão do
reino e a instabilidade política. Sur
gem reis iníquos como Onri e
Acabe. “A frequente preferência da
parte de Israel pelo tangível e con
veniente nos lembra: ‘afastem-se de
qualquer coisa que possa tomar o
lugar de Deus no coração de vocês’,
1Jo 5.21 NBV” (NLTSB).
Atos 13-18. Começam as viagens
de Paulo. A primeira, de evangeliza
ção, e a segunda, de edificação, são
separadas por uma reunião em Je
rusalém sobre o relacionamento
entre o judaísmo e o Caminho. A re
jeição da circuncisão e as leis
judaicas como exigência permite a
divulgação irrestrita do evangelho.
Salmos 70-72. O Salmo 70 é qua
se idêntica a Sl 40.13-17. Ele
transmite uma urgência (ver versos
1, 5) que combina com os salmos
anterior (69.17) e posterior (71.12).
O Salmo 71 foi escrito por um ido
so que, ao invés de ficar cansado e
decepcionado com a vida, respira fé
e esperança em Deus, mesmo no
meio à perseguição.
O Salmo 72 é uma oração de Salo
mão sobre o reinado de sucesso,
mas o salmo olha “para o ideal per
feito, para um reinado sem fim (5)
sobre o mundo inteiro (8, 11), para
um governo segundo a justiça e a
retidão de Deus (7, 12-14), para um
tempo de fecundidade sem igual
(16)” (Alexander).
Provérbios 16.6-18. O que acon
tece é determinado por Deus. Entre
estas determinações: o justo é re
compensado e a maldade é
castigada. Também: o amor e a fide
lidade da parte do homem levam
Deus a não expressar sua ira, v. 6.
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: David e Pat
Alexander, O mundo da Bíblia;
NLTStudyBible.com.

‘Orações por todas as pessoas’
• Pelos que estão estudando a Bí
blia para seguir a Cristo, ou
aproximando-se do Reino.
• Pelos grupos familiares que se
reúnem durante a semana nas
casas.
• 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.
• Pela melhora na saúde do sr. Be
nedito.
• Por emprego para Lane, Vagner e
Leila.
• Pelo tratamento de Graça após
cirurgia no cérebro.
“Em seu coração o homem planeja
o seu caminho, mas o Senhor
determina os seus passos”.
—Provérbios 16.9 NVI

Evangelismo 13-13-13 em Taubaté
Vamos usar os 13
meios de evangelização durante o ano de
2013 para ganhar 13
almas para Cristo. “Por todos os
meios”!
Empreste o DVD “O eterno pro
pósito para um amigo! Ofereça-lhe
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

‘Sim, os discípulos seguiram Jesus,
mas não no Twitter’.

