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Amar como Deus ama
Estou lendo o livro do irmão João
D’Arc, de Belo Horizonte, Agápe—o
amor que transforma. O livro faz uma
meditação extensa em cima do capítulo do amor, 1 Coríntios 13. É bom ser
lembrado sempre da natureza do
amor de Deus e do amor que precisamos ter para com os outros.
O amor divino é diferente do que os
amores humanos. É este o amor que
devemos cultivar no coração e na congregão. Como escreveu o apóstolo
Paulo:
“Portanto, sejam imitadores de
Deus, como filhos amados, e vivam
em amor, como também Cristo nos
amou e se entregou por nós como
oferta e sacrifício de aroma agradável
a Deus” Ef 5.1-2 NVI.
A grande exigência de Jesus em Mt
5.48, é para termos o mesmo amor
abrangente que o Pai celestial tem por
todos. A palavra geralmente traduzida
como “perfeito” significa no contexto
“completo” ou “abrangente”, tendo
como alvo tanto os bons como os
maus. Deus ama assim.
Tal amor não é um ideal inatingível,
mas a prática da nossa fé e a prova da
nossa transformação. O ser humano
não é capaz de produzir tal amor.
Deus é quem o produz em nós. Nós
não temos nenhum motivo de orgulho
ao termos este amor. Sem a obra do
seu Espírito em nós, não teríamos
chance nenhuma.
Fácil é amar as pessoas que nos
amam. Ou, pelo menos, mais fácil do
que amar aos inimigos. Deus amou o
mundo, isto é, a humanidade rebelde,
Jo 3.16. Seus filhos fazem o mesmo.
Falamos bastante sobre o amor à
verdade. Falemos igualmente a verdade do amor. O mundo precisa dos
dois.  —Randal

Andanças guarulhenses

Lembremo-nos em oração

Estive em Guarulhos no domingo,
dia 15 de maio, na congregação no
bairro dos Pimentas. Ensinei e preguei
na reunião de manhã, sobre “Os 7 poderes do servo de Deus”. Eles esperam
escolher alguns homens no mês que
vem para algumas tarefas.
Na parte da tarde, passei duas horas e meia com 12 obreiros da região,
numa conversa franca e aberta sobre
os desafios da obra de Deus.
Saí encorajado ao ver gente dedicada como eles.
As congregações guarulhenses publicam um boletim mensal: “Amo Jesus”, sob a coordenação de Valdir Silva. Em maio, o informativo celebrou
28 anos de publicação. Estão de parabéns pelo bom trabalho.
Nas próximas semanas, espero passar alguns dos “7 poderes” com os irmãos no Urbanova. E o livrete de 20
páginas que preparei para o encontro
de obreiros: De todo o coração: a vida e
obra do servo de Deus, está ameaçando
tornar-se em livro.  —Randal

• Casamento de Cosma no dia 28
em Curitiba.
• As pessoas que estão ouvindo o
Boa Nova, a fim de que sigam ao
Senhor Jesus Cristo.
• As pessoas que já ouviram e ainda
não decidiram seguir Jesus.
• Planos para o trabalho 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.
• Graças a Deus que Leila não foi machucada em acidente de carro no
dia 16. Seu carro deu perda total.
• Crescimento da revista Edificação.
O no. 12 foi entregue na gráfica na
sexta-feira, dia 20.

Observe a formiga

Matador do amor
“O ciúme foi o motivo do primeiro
assassinato. Quando não o evitamos,
mata até o amor que deveria existir
em nossas famílias”. —João D’Arc.

Convite aos de fora
“Observe a formiga, preguiçoso, reflita
nos caminhos dela e seja sábio!” Pv 6.6.
‹‹««»»››
“Que Deus tenha misericórdia de nós e
nos abençoe, e faça resplandecer o seu
rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações” Sl 67.1-2.

Fale a Bíblia
É difícil imaginar momento quando
uma citação da Bíblia ou referência às
Escrituras não seja apropriada. Parafrasear o conteúdo das Sagradas Letras é bom; citar de memória, melhor
ainda. Fazer leitura com a Bíblia na
mão é sobremaneira excelente.

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

