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Pessoas boas em todas as
denominações?
Geralmente, quando se faz a de
claração que “há pessoas boas em
todas as denominações”, a frase é
proferida no intuito de defender a
existência das muitas denomina
ções que ensinam doutrinas conflitantes.
De fato, há pessoas boas em to
das as denominações. E há pessoas
boas fora delas também. Há pesso
as boas que são descrentes.
Mas a pergunta não é se estão
boas, mas se estão salvas.

É bom ser bom, mas ser bom não
é bom o suficiente.
Não se pode salvar a si próprio
por ser bom apenas. Tem de obede
cer ao evangelho de Cristo, 2Ts 1.79, a fim de ser salvo.
Cornélio foi um homem bom, mas
era um homem perdido! At 10.1-6;
11.14.
As pessoas boas nas denomina
ções humanas são pessoas perdidas, não porque não têm uma boa
moral, mas porque não obedeceram
ao evangelho de Deus.
É por isso que fazemos apelo às
pessoas boas para abandonarem
suas denominações humanas a fim
de obedecerem ao evangelho. Não
existe outra esperança para estas
pessoas boas. V
—Earl Fly, da congregação em
Wise, Virgínia, EUA

Leitura da Semana 26: ‘Tua palavra
no meu coração’
Durante a semana de 24-30 de ju
nho, leiamos os capítulos de Joel 13, Amós 1-9, 2 Timóteo 1-4, Tito 1-3,
Salmos 82-84 e Provérbios 17.26—
18.28.
Joel anuncia uma praga de gafa
nhotos como juízo de Deus e chama
os povos ao arrependimento antes
do dia do Senhor chegar.
De pastor de ovelhas em Judá,
Amós foi chamado a denunciar no
Reino do Norte as injustiças, a ido
latria e corrupção durante uma das
épocas mais prósperas, o reinado
de Jeroboão II.
Na última carta de Paulo, ele es
creve ao seu filho na fé, Timóteo,
lembrando ele dos seus deveres e
da necessidade da coragem. Ele de
via evitar as discussões e ficar com
o ensino das Escrituras.
A carta de Paulo a Tito constitui
uma das assim chamadas Cartas
Pastorais, ou cartas de Paulo aos
evangelistas. As outras duas deste
grupo são 1 e 2 Timóteo. Ele dá ins
truções para pôr em ordem o que
ainda falta nas congregações na
ilha de Creta.
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.
O plano de leitura para 2013 se
encontra disponível em formato
PDF no site alcanceweb.com. V
—Randal

‘Examinaram todos os dias’

‘Orações por todas as pessoas’
• Pela mãe e filho libaneses, con
vertidos do Islã, em Cuiabá MT.
• Pelo trabalho do Lar Cristão de
Assistência aos Menores em Ca
breúva SP. Precisam de leite
longa-vida.
• Pelos esforços de Luis Queiroz
em Delmiro Gouveia PB, e pela
saúde dele e da esposa.
• Pelo Projeto Irmandade Solidária
no Pernambuco.
• Que Deus conforte Paula, Claude
te e Wilson na perda da mãe.
• Pelos que estão estudando a Bí
blia para seguir a Cristo, ou
aproximando-se do Reino.
• Pelos grupos pequenos que se re
únem durante a semana.
• 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.
• Gratidão pela conclusão da radio
terapia de Graça.
• Pela mudança de Ricardo, Marí
lia e Mateus em julho.

Convite a oração para junho
Convidamos a irmandade a dedi
car-se durante o mês de junho à
seguinte petição: Para que reconhe
çamos as tentações como esforço
do Maligno de nos afastar de Cristo.
Que nossa petição missionária
seja: Para que aproveitemos de to
dos os meios possíveis para alcançar as pessoas com o evangelho.

Evangelismo 13-13-13 em Taubaté

Como apresentar aos de fora um
gostinho da importância da Bíblia e
do espírito positivo da comunhão
cristã? Pelos grupos familiares!
is.gd/grupos. Se não há um grupo
em local ou dia conveniente, come
ce um você mesmo! É importante
também que tenhamos contato uns
com os outros durante a semana.

meios”!
Empreste o DVD, “O eterno pro
pósito”, para um amigo! Ofereça-lhe
fazer um estudo bíblico pessoal!
Convide-o a uma leitura bíblica de
grupo.
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