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Precisa-se: Cristãos ousados
Na frente da drogaria onde eu ti
nha estacionado e aguardava a
Vicki, havia um anúncio procurando
admitir funcionários. Depois de
uma lista das posições procuradas,
veio uma lista das qualificações ne
cessárias, como, por exemplo, o
ensino médio.
No reino de Deus, há qualifica
ções exigidas para a “posição” de
seguidor de Cristo.
Uma destas qualidades necessá
rias é a coragem ou ousadia. Deus
quer gente que ouse fazer a obra
dele no meio de um mundo hostil,
gente que tome coragem para falar
a única palavra que salva, mesmo
àqueles que não a querem ouvir.
Paulo queria ver diáconos com
coragem. “Pois os diáconos que fa
zem um bom trabalho conquistam o
respeito dos irmãos na fé e são ca
pazes de falar com coragem sobre a
sua fé em Cristo Jesus” 1Tm 3.13
NTLH.
Tão necessária é ela que Paulo
ordenou que os irmãos dessem “co
ragem aos tímidos” 1Ts 5.14.
Na sua carta aos tessalonicenses,
ele disse que Jesus “nos dá uma co
ragem que não acaba” 2Ts 2.16-17.
Olhando para ele conseguimos
manter a coragem, Hb 3.6. “Portan
to, não percam a coragem, pois ela
traz uma grande recompensa” Hb
10.35.
Reconheceram que os primeiros
discípulos tinham estado com Jesus
por causa da sua coragem, At 4.13.
Por que a coragem é essencial ao
cristão? Porque ela é a fé frente aos
desafios, ouvindo a ordem de Deus,
esticando-se para alcançar para ela
mesma e para os outros a vida eter
na. V —Randal

Vamos estudar a Bíblia?

Investigue a igreja de Cristo (III)

Procuramos pessoas que têm in
teresse em conhecer a Bíblia, a fim
de aprender a vontade de Deus.
Pois somente por meio da Bíblia é
que temos oportunidade de enten
der o que Deus nos preparou.
Ninguém é cristão sem ler e pra
ticar a Bíblia. Ninguém agrada a
Deus sem viver os ensinamentos
das Escrituras Sagradas.
Quem estiver pronto para abrir a
Bíblia estará mais apto para seguir
a Cristo e obedecer aos seus man
damentos.
Por isso, procuramos tais pesso
as. Você faz parte deste grupo
seleto? Vamos nos sentar, então,
para abrir a Bíblia e descobrir a
vontade de Deus para todos nós.

De Ezequiel A. Akinyemi,
evangelista nigeriano
A principal fonte segura de infor
mação, para você evitar ser
enganado, é a Bíblia. Portanto, tome
agora sua Bíblia e comece sua in
vestigação da igreja de Cristo.
Porque a Bíblia é o único livro neste
mundo produzido porque “santos
homens de Deus falaram movidos
pelo Espírito Santo”, 2 Pedro 1.21.
Seus sentimentos, sua consciên
cia, o que faz ou diz a maioria, o que
seus pais ou ancestrais faziam, o
que dizem os líderes, etc., não po
dem guiá-lo quanto ao certo e ao
errado na religião. A Bíblia, o Livro
de Deus, é a única fonte da verdade
em todo assunto moral e espiritual.

Domine ele em nosso tempo
Um gostinho que dá vontade para
comer mais. Isto que é o momento
de leitura bíblica e oração junto aos
cristãos.
Seja na terça ou quarta ou outra
noite durante a semana, estes mo
mentos nos introduzem no mundo
de Cristo, para que ele domine em
nosso tempo: is.gd/grupos.

Alguns nomes e títulos de Jesus
Jesus. Nome comum na época (o
mesmo de Josué), significa “Javé é
salvação” Mt 1.21.
Cristo. Significa “ungido”. O mes
mo de “Messias”, palavra esta
vinda do hebraico. A unção separa
va a pessoa para sua função de rei,
profeta e sacerdote. Designava
aquele que Deus escolheu para res
gatar o povo.
Senhor. Nome de Deus no Antigo
Testamento, o termo é usado no
Novo quase exclusivamente para
Jesus. Indica assim sua divindade e
sua autoridade.
Emanuel. Significa “Deus conos
co”, indicando a vinda de Deus em
forma humana para se fazer solidá
rio ao homem, Mt 1.23. Não há
registro do seu uso além do texto
em Mateus.
Mestre. Usado especialmente no
evangelho de Marcos. Jesus é aque
le que ensina, Jo 13.13. Alguém
escreveu que, de 90 vezes quando
alguém se dirige a Jesus, 60 delas
ele é chamado de “Mestre”. Faça
você a conta. —Randal

Lembre-se: Quando você usa sua
fita de medir, você aceita o resulta
do sem questionamento. Não
aceitará o que a Bíblia lhe diz em
todo assunto moral e espiritual? E
isso mais prontamente, pois afeta
seu destino eterno?
Deus deu a Bíblia a todas as pes
soas, para capacitá-las a identificar
a verdadeira igreja de Cristo, para
que possam ser salvas de serem
presas nas igrejas falsas que as pri
vam da verdadeira esperança da
vida eterna.
Comece hoje a investigar a igreja
de Cristo. V
“Por toda parte há violência. O or
gulho cresce. A violência aumenta
(...). Tudo o que é deles desaparece
rá: a sua riqueza, a sua fama, a
sua glória. O tempo está chegando”. Ezequiel 7.10-12 NTLH

Links — clique e edifique-se
•
•
•
•

facebook.com/aigrejadecristo
twitter.com/igrejadecristo
alcanceweb.com
deusconosco.com

Convite a oração para agosto
Convidamos a irmandade a dedi
car-se durante o mês de agosto à
seguinte petição:
para que o Senhor nos use no
momento que estamos vivendo.
Que nossa petição missionária
seja:
para que a oposição não nos
faça calar e perder a coragem
para cumprir a vontade de Deus.

‘Orações por todas as pessoas’
• Por Reginaldo, fazendo curso em
Guará, e a esposa Rebeca.
• Pela sexta cirurgia do irmão
Aguinaldo: 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. is.gd/solidaria
• 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 Humberto, D. Car
mita, sr. Benedito, sr. Odílio,
Rose, Paula, Daniel, D. Claudete,
sr. Paulo.
• Pelos não cristãos que leem as
matérias online e os contatos que
procuram saber mais.
• Pela visita de Bennie e Siegfried
a SJC e seus trabalhos com Ran
dal.
• Graças pelos 25 anos do trabalho
em SJCampos e no Vale do Paraí
ba.

Leitura da Semana 32 de 2013
Durante a semana de 5-11 de
agosto, leiamos os capítulos de
• Ester 1-10 (segunda e terça)
• 2 Coríntios 4-9 (quarta)
• Salmos 98-100 (quinta)
• Provérbios 20.24-21.7 (sexta)
Esta sugestão de leitura vem do
plano anual da Bíblia encontrado no
site: alcanceweb.com/.

A mulher virtuosa

O que faz o coração (II)

Mulher virtuosa, quem a achará?
Ela existe? Sim. E não importa a
nossa condição, sejamos solteiras,
casadas, viúvas ou separadas, com
ou sem filhos, Deus tem um plano
para cada uma de nós.
Temos na Bíblia vários exemplos
de mulheres que souberam usar
suas virtudes em prol do Reino de
Deus. Ester, Rute, Abigail e muitas
outras no Velho Testamento. As mu
lheres do Novo Testamento puderam assistir a Jesus com seus bens:
Maria, Joana e Suzana (Lc 8.3). E
outras que até hoje são citadas
como exemplo: a viúva pobre (Lc
21.1-4), Dorcas que era extraordiná
ria pelas obras e esmolas que
realizava (At 9.36).
Podemos usar as nossas virtudes
de várias formas dentro do Reino
de Deus: Auxiliando o marido na
pregação do Evangelho, abrindo as
portas das nossas casas para grupo
de oração e comunhão, sendo hospi
taleiras com os que vêm de fora,
convidando pessoas para as nossas
reuniões, ensinando os próprios fi
lhos — contando para eles histórias
bíblicas, orando junto com eles, in
teressando-se pelas aulas deles da
escola dominical, mostrando-lhes
Jesus em nossas próprias atitudes.
O ponto mais importante na vida
de uma mulher virtuosa é a oração;
só através desse meio de comunica
ção com o nosso Deus é que teremos nossas virtudes aprimoradas a
cada dia.
Temos a Bíblia como base para
conhecermos o nosso papel no Rei
no, quando Deus fala “auxiliadora”
(Gn 2.18), não quer dizer que temos
uma condição inferior ao homem;
ao contrário, a maior influência hu
mana que ele pode receber vem da
mulher (quando criança da mãe e
depois de casado da esposa).
Mulher virtuosa, quem a achará?
O seu valor muito excede o de finas
joias (Pr 31.19). Somos preciosas
para Deus, temos a virtude de hon
rá-lo com a nossa vida, com nosso o
amor, com o nosso entendimento.
Cada mulher que faz parte do
Corpo de Cristo tem um papel a de
sempenhar. Ore a Deus se ainda
não descobriu a sua virtude. Mas
saiba que nós somos fundamentais
para o bom andamento e cresci
mento da nossa família em Cristo
Jesus. —Leocilane Santos

(As versões bíblicas traduzem o
termo coração de diversas manei
ras, devido ao seu campo amplo de
significado.)
12. Ama, Mt 22.37
13. Despreza, 2Sm 6.16
14. Fica resoluto, ou não dividido,
1Cr 12.33
15. Fica “dobre” (ARA), “não sabe o
que quer”, Tg 1.8 (VFL)
16. Lei escrita no coração, Hb 10.16
17. Serve a Deus com todo o cora
ção, Rm 1.9
18. Serve a Deus com a mente, Rm
7.25
19. Fica triste, Ne 2.2
20. Fica agitado, Dn 7.15
21. Obedece, Rm 6.17
22. Vive eternamente, Sl 22.26
—Nichol’s Pocket Bible Encyclopedia

Jesus deixou o nosso ‘templo’?
Sobre a saída de Jesus do templo
em Marcos 13, C.E.W. Dorris escre
veu: “Triste para nós o dia em que
Jesus deixa o nosso templo, e sua
voz não é mais ouvido fazendo apelo
em nossa alma”.
Suas palavras lembram Jesus ba
tendo à porta dos corações dos
cristãos da Laodiceia em Apocalip
se 3. Ignoramos Jesus às vezes,
como se fosse um hóspede indeseja
do? Fingimos não estar em casa
quando a consciência percebe que
ele está batendo?
Jesus nos chama para segui-lo.
Seu chamado exige atenção em
toda área da vida, nas decisões, no
perdão, bem como na sã doutrina.
Entregamos tudo a ele? A voz de
Jesus continua chamando em nossa
alma? —Michael Summers

Viu? — cartum cristão

COMUNICAR COM OS MORTOS É FÁCIL.
COMUNICAR COM OS VIVOS QUE É DIFÍCIL!

VOO DA FÉ é a folha dominical dos cristãos no
Vale do Paraíba SP, servindo como veículo de
comunhão, informação e motivação. Editor:
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