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Se eu fosse você

“Em seu lugar, eu recorreria a Deus,
e poria a minha causa nas mãos dele”.
Jó 5v8, Edição Pastoral
Fácil é dizer a outro o que eu faria se
estivesse no lugar dele.
Elifaz e seus amigos deram muitos
conselhos a Jó, acusando-o de ocultar
grandes pecados e incentivando-o a
confessá-los a Deus. Eles pensaram
estar
ajudando,
mas
apenas
acrescentaram aos seus sofrimentos.
Devemos pregar a palavra de Deus,
mas ao mesmo tempo ser tardios para
dar conselhos a pessoas em situações
que
mal
conhecemos.
Quando
pronunciamos, com toda a certeza, o
que faríamos se estivéssemos no lugar
de outro, corremos o perigo de
atrapalhar mais do que ajudar. §
Receba as meditações de DEUS Conosco por
email: deusconosco-subscribe@yahoo.com.br

De que igreja?
Quem somos? Discípulos de Jesus
Cristo, e não partidários de nenhum
credo, denominação nem religião.
Gloriamo-nos no nome de cristão, pois
este nos identifica com nosso Mestre.
A honra de sermos conhecidos como
seguidores de Jesus é suficiente.

Quando se fala “igreja”, pensa-se
logo em denominação, partido ou
prédio. Jesus, porém, prometeu
edificar a sua igreja (Mateus 16.18),
única e unida (Efésios 4.4). Quando
obedecemos ao evangelho, o Senhor
nos acrescenta a ela (Atos 2.41, 47).
Nosso único credo é a Bíblia, nosso
único Senhor é Jesus, nossa única salvação é a Cruz. Nosso único motivo é
glorificar a Deus – chamar cada vez
mais atenção à sua pessoa e obra.
Jesus salva, Jesus une, Jesus instrui,
Jesus capacita. Ao invés de perguntar:
“De que igreja?”, melhor seria indagar:
“Quem é Jesus?” §

Calendário
SEMANAL
Domingos, 9h30. Reunião dos
cristãos em SJCampos. Rua Romeu
Carnevalli, 274, Jd Bela Vista.
Domingos, 18h00. Reunião dos
cristãos em Taubaté. Rua Pe. José
Bonafé, 149, casa 1, Cond. Felicitá.
3631-2107.
Terças, 20h00. Leitura bíblica e
oração, Urbanova. Rua Mª José G. B.
Freire, 159. 3949-1246.
Terças, 20h00. Leitura bíblica e
oração, Eugênio de Melo. Rua 21 de
abril, 231. Casa do sr. Paulo e da.
Carmita. 3905-2755.
Sábados. Estudo bíblico, Guaratinguetá. Informações: Jorge Santana,
(11) 5573-7688.
ESPECIAL
25. 15h00. Encontros feminino e
masculino. Rua Romeu Carnevalli,
274, Jd Bela Vista, SJCampos.
25. 17h00. Encontro de casais, com
Otávio Carvalho. Rua Romeu Carnevalli, 274, Jd Bela Vista, SJCampos.
29-30/10. Conferência feminina. São
Paulo.
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Bíblia e evangelho
ESCLAREÇA SUA DÚVIDA

?

“Qual é a diferença entre
a Bíblia e o evangelho?”
—A.P., SJCampos

A palavra “Bíblia” se
refere ao livro composto
dos escritos do Velho e Novo Testamentos. É sinônimo de “Escritura(s)”:
“Toda a Escritura é inspirada por Deus
(...)” (2 Timóteo 3v16).
A palavra “Bíblia” se deriva do grego
e significa, literalmente, livros. Foi
usada por Orígenes no segundo século
para os livros do Novo Testamento e
chegou a ser adotada posteriormente
para o conjunto dos livros sagradas.
O termo grego biblos é usado em
passagens como Mateus 1v1, Marcos
12v26 e Filipenses 4v3.
O termo “evangelho” vem também
do grego e significa “boas notícias”. É
usado para se referir à mensagem de
Cristo e sua morte na cruz para salvar
a humanidade. É comum encontrar
esse termo nas cartas do Novo
Testamento.
O apóstolo Paulo escreveu: “Não me
envergonho do evangelho, porque é o
poder de Deus para a salvação de todo
aquele que crê (...)” (Romanos 1v16).

Texto do mês

“O coração em paz dá vida ao
corpo, mas a inveja apodrece os
ossos”.
—Provérbios 14v30
aaabbb

Fique sabendo ...

Faça gratuitamente o curso “Jesus
Cristo, o caminho simples”. Em
palavras simples o
curso explica o que
significa seguir Jesus.
O livreto contém
cinco lições e um
caderno de exercícios
que se pode destacar
para enviar ao seu
professor.
Peça seu exemplar ligando hoje para
3922-2219. Não há compromisso nem
custo algum.

