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O que você está vendo?
Um comerciante de Londres e o
poeta William Blake olharam o sol
se levantar do meio do mar. O
grande disco amarelo se revelou,
dourando as águas e pintando o céu
com mil cores.
—O que você está vendo? perguntou o poeta.
—Ah, vejo ouro, disse o comerciante. —O sol parece uma grande
moeda de ouro. E você, o que vê?
—Vejo a glória de Deus, Blake
respondeu. —E ouço uma multidão
dos exércitos celestiais clamando:
“Santo, santo, santo é o Senhor
Deus todo-poderoso. Toda a terra
está cheia da sua glória”.
Para entendermos corretamente
a criação de Deus (o que o homem
chama de “Natureza”), é preciso
conhecer a Bíblia. Pois o homem
vê no universo o seu ídolo, a sua
ganância, a sua ambição, nada mais.
Na Bíblia enxergamos a mente
de Deus. Então, o Salmo 19 nos
apresenta dois “livros”, ambos revelando a Deus e nos chamado para
buscá-lo: o livro da criação e o das
Escrituras.

Oração
Conceda-nos, ó Deus, para não
atentarmos às coisas deste mundo,
nem amarmos o que perece, mas
ajude-nos a buscar as coisas lá do
alto e a depositar os nossos tesouros
no céu.
Damos graças por sua presença
conosco, pela habitação do seu Espírito em nossos corações, pela força de Cristo para realizarmos a sua
obra.
A glória, a honra e o poder pertencem somente ao Senhor!

Deus fará grande obra

Lembremo-nos em oração

Tenho o privilégio de estar associado com alguns dos santos mais
amorosos e dedicados que já conheci no meu tempo de cristão.
Nosso número ainda não é grande
na RMVale, mas os corações dos
irmãos o são. Dou graças a Deus a
cada dia por vocês.
Estou maravilhado com o trabalho que Deus está fazendo em nosso meio. No período de poucos
dias, tenho visto em vários momentos as lutas que vocês estão
travando. E vocês têm visto as minhas também.
Encaro este momento, na vida de
todos nós, como grande oportunidade que Deus está nos dando, todos, para crescer e nos santificar
mais ainda.
Não sou profeta nem filho de tal,
mas creio que o Senhor está nos
preparando para grandes coisas
nas nossas cidades, na nossa região e
no país afora.
Eu estou renovando o meu
compromisso como seguidor de
Jesus. Resolvo colocar-me nas mãos
dele, para ele fazer comigo como
ele quer.
Convido você, irmã e irmão, a
fazer o mesmo, junto comigo.
Com nossos corações voltados
sempre para o Senhor, ele fará uma
grande obra em nós, e por meio de
nós, trará a bênção e salvação a
muitos. —Randal

• Tracy, diagnosticada com câncer
de mama, cirurgia necessária.
• As pessoas que estão ouvindo o
Boa Nova, a fim de que sigam
ao Senhor Jesus Cristo.
• As que já ouviram e ainda não
decidiram seguir Jesus.
• Planos para esforço em Jacareí.
• Rolfe Salomão e família em São
Luís do Maranhão.
• Lar Cristão de Assistência a Menores, Cabreúva SP.
• Serviço da casa da terceira idade,
São Paulo SP.
• Mateus Costa, congregação no
Liberdade, Contagem MG.
• Novos trabalhos na congregação
no bairro dos Pimentas, Guarulhos.
• Crescimento da família de Cristo em Belém do Pará.

“O Deus da paz, que pelo sangue
da aliança eterna trouxe de volta dentre
os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande Pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em
todo o bem para fazerem a vontade
dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja
a glória para todo o sempre. Amém” Hb
13.20-21.

ef
A oração é o fim do isolamento.
É viver a vida diária com Alguém,
com Aquele que, sozinho, pode nos
resgatar da nossa solidão.
—Georges Lefevre

Família

“Vocês são membros da família
de Deus”. Efésios 2.10.

Convite aos de fora
Para conhecer o Caminho, há muitas opções à sua disposição, todas
totalmente grátis:
• Estudo bíblico pessoal, a combinar: “Conheça a Deus”.
• Curso em livrete: “Jesus Cristo, o
caminho simples”.
• Livro: Cristianismo original.
• DVD: “O eterno propósito”.
• deusconosco.com/alguemteama
• Estudo bíblico em inglês, com
professor nativo, pela Internet:
worldenglishinstitute.org.
A Cruz Diária é a folha dominical
dos cristãos na RMVale, SP. O título expressa a alegria dos seguidores
de Jesus. cristaos.org / irmaos.org

