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Em 25 anos, as bênçãos de Deus
Em alguns meses, a congregação
joseense celebrará 25 anos de vida
em Cristo e serviço a Deus. Como a
primeira na região, a data represen
ta um marco para ser comemorado
e ponderado.
Sempre é bom fazer em aniversá
rios assim uma reflexão sobre o que
se passou. No meio da gratidão a
Deus pelas bênçãos concedidas du
rantes estes anos, convém que
pensemos também como podemos
melhorar nosso trabalho.

Façamos perguntas como as se
guintes, para estimular a análise:
• O que podemos fazer de forma
diferente para crescer mais em
número?
• Como podemos desenvolver me
lhor a espiritualidade de cada
irmão?
• Como podemos envolver cada
um melhor na obra de Deus?
Não devemos pensar nunca em
mudar o ensinamento de Cristo. Te
mos preservado bem o ensinamento verdadeiro. Mas podemos e
devemos, sim, avaliar nossa manei
ra de trabalhar, para sermos mais
eficazes na missão que nosso Se
nhor nos confiou.
Afinal, no Dia de Cristo ele nos
avaliará, se temos sido fiéis no nos
so desempenho, se temos usado
bem os dons e as oportunidades que
Deus nos deu. V —Randal

Por onde começar: Pedir
#1. Ouvir a palavra, porque é
Deus quem fala. Para ouvir, é preci
so estudar de forma sistemática a
Bíblia. Peça o estudo pessoal: “Co
nheça a Deus”, à sua conveniência
para aprender a vontade de Deus.
#2. Enturmar-se. Participe dos
encontros. Observe como as coisas
são feitas. Peça por que se faz as
sim.
#3. Peça a ajuda de Deus em ora
ção. A oração não nos salva, mas
sim a obediência. Ao mesmo tempo,
é bom pedir a Deus para que seja
aberto o coração à Boa Nova.
Nada adianta ouvir a Boa Nova
sem praticar. Ouvir sem obedecer
acarreta grandes consequências.
Portanto, hoje faça alguma coisa em
direção a Deus. Faça a vontade
dele. Ver também is.gd/salvacao.

Procuro, procuro, mas não acho
Será que existe em algum lugar
uma expressão do cristianismo que
pratica a simplicidade e a seriedade
como encontrada nas páginas do
Novo Testamento? Será que tem
um grupo que leva a sério o conteú
do da Bíblia? Será que tem um
contexto no qual posso descobrir,
sem as imposições denominacio
nais, o que a Bíblia realmente diz?
Se você já fez uma ou mais per
guntas assim, faça-nos uma visita:
is.gd/grupos.

Como chegar até Jesus
Uma mulher com hemorragia en
frentou medos e barreiras para
chegar até Jesus à procura de uma
cura. Leiamos o texto do evangelho
de Marcos 5.25-34, para ver como
chegarmos até Jesus, como ela fez.

A história do milagre serve para
nos revelar verdades espirituais.
#1. Faça com que sua desculpa
para não ir a ele se torne sua razão
para chegar até ele. A hemorragia
podia ter sido motivo da mulher de

não sair de casa. Mas foi sua doen
ça que a levou até ele.
#2. Fale constantemente consigo
mesmo que Cristo o receberá e o
dará o que precisa. A mulher conse
guiu chegar até Jesus porque ficava
pensando que ele a curaria.
#3. Confie que Jesus o elogiará
por chegar até ele. Não precisa che
gar por trás, com vergonha, às
escondidas. Aliás, ele não permitirá
que você fique escondido! Ele quer
que você assuma perante todos que
o procurou.
Se esta mulher conseguiu chegar
até Jesus, nós também podemos.

Investigue a igreja de Cristo (I)
De Ezequiel A. Akinyemi,
evangelista nigeriano
A igreja de Cristo é composta da
queles que estão sendo salvos. Ela
não é uma denominação. Quando
uma pessoa ouve a Boa Nova de
Cristo, crê nela com toda a sinceri
dade, arrepende-se seriamente dos
seus pecados, confessa Cristo como
Filho de Deus e é imersa na água,
pela autoridade de Cristo, Deus per
doa esta pessoa de todos os pecados e a sela com o Espírito Santo.
Tal pessoa é considerada na Bí
blia como salva e posta por Deus na
igreja do Senhor, o corpo de Cristo.
A pessoa é chamada, corretamente,
de cristã. Favor confirmar todas es
tas coisas em Atos 2.36-47, 1 Coríntios 12.13 e Atos 11.26.
Deus quer que você investigue a
igreja de Cristo, a igreja pela qual
Jesus derramou seu sangue e mor
reu. Satanás, o enganador da
humanidade desde o princípio, cri
ou muitas igrejas falsas, muitas das
quais parecem em alguns aspectos
como a igreja do Senhor. Satanás
tenta apresentar o reino de Cristo
como sendo dividido contra si, Ma
teus 12.25, mas a verdade é que
Cristo nunca é e nunca pode ser di
vidido, 1 Coríntios 1.12-13. O céu e a
terra passarão, mas sua palavra
permanecerá inalterada para sem
pre, Mateus 24.35, 1 Pedro 1.25.
Como uma nota falsa de dinheiro,
a qual toda pessoa racional rejeita
rá, o Senhor quer que você tome
cuidado para não acabar entrando
numa igreja falsa. Tais igrejas exis
tem em todo lugar. Algumas são
muito antigas e populares. Outras
são relativamente novas e também
populares. Portanto, tome cuidado!

Links — clique e edifique-se
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deusconosco.com
irmaos.org
facebook.com/aigrejadecristo
twitter.com/igrejadecristo
alcanceweb.com

Convite a oração para julho
Convidamos a irmandade a dedi
car-se durante o mês de julho à
seguinte petição: para que não se
jamos levados pelas paixões do
mundo, mas sim conduzidos pela
direção do Espírito de Deus.
Que nossa petição missionária
seja: para que aproveitemos o tem
po de férias para o reino de Deus.

‘Orações por todas as pessoas’
• Por Reginaldo que se apresentou
à Aeronáutica em Guará no 07/07
para um curso de dois anos, e sua
esposa Rebeca.
• Pelo irmão Aguinaldo Cândido,
que precisa de ajuda para fazer
uma sexta cirurgia. Informações:
is.gd/aguinaldo.
• Pelo trabalho de Rolfe e Valéria
em São Luís do Maranhão.
• Pelos esforços de Luis Queiroz
em Delmiro Gouveia PB.
• Pelo Projeto Irmandade Solidária
no Pernambuco.
• Pelos que estão estudando a Bí
blia para seguir a Cristo, ou
aproximando-se do Reino.
• Pelo nosso crescimento em espí
rito, em número, no amor e nas
boas obras.
• Pela saúde de D. Carmita, Élida,
sr. Benedito, sr. Odílio, Rose, Pau
la, Daniel, D. Claudete, sr. Paulo.
• Pela boa mudança e rápida adap
tação de Ricardo, Marília e
Mateus em Campo Grande MS.
• Pelos protestos ocorrendo pelo
país.

Leitura da Semana 30
Durante a semana de 22-28 de ju
lho, leiamos os capítulos de Neemias 1-7, 1 Coríntios 12-16, Salmos
93-94 e Provérbios 19.26—20.10.
Uma sugestão de leitura seria ler
os textos do Antigo Testamento na
segunda e terça, os do Novo na
quarta, os dos Salmos na quinta e
os dos Provérbios na sexta. Procure
o plano anual no alcanceweb.com/.

Referência rápida: O cristão fiel

O valor da casa para Deus

O cristão fiel é aquele que:
1. Estuda a palavra de Deus, 2Tm
2.15; pratica-a e é abençoado, Tg
1.22-25.
2. Segue as orientações de Deus,
Mt 7.21; obedece aos mandamen
tos se ama a Deus, Jo 14.15.
3. Adora em espírito e em verdade,
Jo 4.23-24; não abandona as reu
niões, Hb 10.24-25.
4. Ora frequentemente, fevorosa
mente, Cl 4.2; ora sem cessar,
1Ts 5.17.
5. Representa Cristo, Fp 2.15; é luz
do mundo, Mt 5.16.
6. Ama a justiça, Mt 5.6; vive e anda
pelo Espírito, Gl 5.22-25.
7. Opõe-se ao mal e ao erro, Hb
5.13-14; não tem comunhão com
as trevas, Ef 5.11.
8. Controla a sua língua, Tg 3; fala
com graça, Cl 4.6.
9. Importa-se com os perdidos, Rm
10.1; vai e ensina todas as na
ções, Mt 28.18-20.
10.Permanece firme e fiel, 1Co
15.58; é fiel até a morte, Ap 2.10.
—Paul Sain, is.gd/readyref

Ouço repetidamente que a cultu
ra brasileira não aceita grupos e
congregações nas casas, pois está
acostumada a procurar prédios
para suas atividades religiosas.
A experiência, porém, desmente
tais afirmações.
Primeiro, quem afirma que o cor
po de Cristo não funciona nas casas
provavelmente não sabe como tra
balhar desta forma.
Há gente que tem mostrado que
funciona sim.
Uma das maiores denominações
no Brasil está crescendo por meio
de um novo movimento de igrejas
nas casas.
Pelas reuniões nas casas, o irmão
Bryan Bost escreveu no livro: De
casa em casa, que está tendo um
ministério mais produtivo do que
nunca: “o Senhor nos levou à fase
mais produtiva das nossas vidas”.
Já há mais de 20 anos o evange
lista Allen Dutton escreveu no seu
livro: Evangelismo: amor em ação,
que “o lar é um instrumento de va
lor na evangelização”.
Jesus se encontrou frequente
mente nas casas das pessoas. O
apóstolo Paulo trabalhava “de casa
em casa”, At 20.20. Com apenas
uma exceção no Novo Testamento,
as congregações do primeiro século
se reuniam nas casas.
Tem sido provado que, tanto no
primeiro século, como no Século 21
no Brasil, a obra de Deus cresce
conforme a vontade dele, de casa
em casa. —Randal

O que o novo cristão deve
aprender?
O que o novo cristão deve apren
der logo depois da sua conversão a
Cristo? Quais as coisas essenciais à
nova vida em Cristo? Eis algumas:
1. Decorar os nomes dos livros da
Bíblia, em ordem, e as divisões
principais dos livros.
2. Saber onde encontrar textos im
portantes como o Sermão do
Monte (Mt 5-7), a grande confis
são e promessa da edificar a
igreja (Mt 16), a Grande Comis
são (Mt 28.18-20), o início da
igreja (At 2).
3. Como orar, resistir à tentação,
estudar a Bíblia, convidar os ou
tros, ensinar a Boa Nova.
4. Como deixar atitudes mundanas
e perdoar, encorajar, mostrar pa
ciência, servir ao próximo.
5. Como identificar o pecado e con
fessar seus erros quando transgride a lei de Cristo.
6. Participar sempre de todas as
reuniões dos irmãos, a não ser
que esteja doente, Hb 10.24-26.
7. Andar pela fé e não por aquilo
que podemos ver, 2Co 5.17, agir
baseado nas promessas de
Deus.

Viu? — cartum cristão

‘O Diabo, o adversário de vocês,
anda ao redor como um leão
que ruge, procurando alguém
para devorar!’ 1 Pedro 5.8a, VFL
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