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O maior assunto de todos os
tempos
Alguns estudiosos debatem por que
Deus faz as coisas, seja para sua glória
seja como resultado do amor. Não finjo entender tal discussão, nem tenho
disposição de me aprofundar nela.
Como disse Davi: “Não me envolvo
com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim” Sl 131.2. Não é
que não devemos buscar entender o
Senhor, suas motivações e ações, Jr
9.23-24, mas algumas coisas não nos
são reveladas, de modo que “as coisas
encobertas pertencem ao Senhor” Dt
29.29. As reveladas nos pertencem
para nossa obediência.
Uma coisa que qualquer um pode
entender é isto: somente Deus é a
fonte de toda a paz, contentamento e
esperança, Sl 131.2-3.
Podemos aprender como pôr em
Deus a esperança, como nos humilhar
perante ele, como entregar-lhe os nossos pesos. Podemos descobrir como
fazer isto, de início ao fim, “desde
agora e para sempre”, v. 3.
As pessoas que não fazem parte da
família de Deus devem aprender esse
amor e confiança. Mas os que já pertencem ao Senhor precisam ser lembrados constantemente. Assim Davi
se dirige aos escolhidos: “Ponha a sua
esperança no Senhor, ó Israel” v. 3.
Desse lado da Cruz de Jesus, o “Israel de Deus” é o povo de Cristo sobre
quem se pronuncia a misericórdia e a
paz, Gl 6.16. Precisamos também ser
relembrados de confiar em Deus.
Deus é o maior assunto de todos
os tempos, apropriado para crianças,
adultos e idosos. Nenhuma oração ultrapassa a simples declaração infantil,
que Deus é bom, e grande.
O restante flui dessas duas verdades.  —Randal

Como aproveitar ao máximo
a reunião dos cristãos
A preparação é uma chave importante
para tirar muita edificação das reuniões e servir da melhor forma possível.
Veja estas sugestões.
1. Chegue cedo, para cumprimentar a
todos e preparar a mente para participar do momento.
2. Coloque os eletrônicos em modo
de silêncio.
3. Leve sua própria Bíblia e marque
passagens que se destacam em
sua mente.
4. Tome notas sobre as leituras, discussões, orações, para consulta
posterior.
5. Procure a quem precisa de incentivo e ajuda.
6. Seja cristão dedicado na vida fora
das reuniões, fazendo leituras bíblicas diárias e orações fervorosas, e
procurando servir ao próximo.

Lembremo-nos em oração
Para outros pedidos e agradecimentos, ver o site irmaos.org.
• Nosso crescimento como família
de Deus, no amor e nas boas
obras, em número e em espírito.
• As dificuldades na gestação de
Ludmila.
• As pessoas que estão ouvindo a
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.
• Trabalho do Lar Cristão de Assistência a Menores, Cabreúva SP.
• Serviço da Casa da Terceira Idade,
São Paulo SP.
• Mateus Costa, congregação no Liberdade, Contagem MG.

Assim diz o Senhor

Em que me gloriar?

“Assim diz o Senhor: ‘Não se glorie
o sábio em sua sabedoria nem o forte
em sua força nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto: em compreender-me e conhecerme, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que
me agrado’, declara o Senhor. Jr 9.2324 NVI.

• Como começa e termina o texto de
Jeremias 9.23-24? Por quê?
• Gloriar-se significa ____________.
• Quais três coisas as pessoas usam
para lhes dar valor na vida?
• Devemos nos gloriar em quê?
• De quais coisas o Senhor se agrada?

Notícias

Para conhecer o Caminho, há muitas
opções à sua disposição, todas totalmente grátis:
• Estudo bíblico pessoal, a combinar:
“Conheça a Deus”.
• Para fazer em casa, curso em livrete com cinco lições: “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 revista Edificação de dezembro
chegou! O tema: “12 fatos sobre Jesus que você precisa saber”, é bem
apropriado para os fora de Cristo. Leia
a edição e passe para a frente!
¶ Foi lançada em outubro a versão
bíblica: Nova versão transformadora, da
Mundo Cristão. Ver a pequena resenha na Edificação.
¶ Terminamos hoje a série: “A Grande Razão de Tudo”, com o assunto:
“Em que me gloriar?”, baseado em Jr
9.23-24.
¶ Em dezembro as mensagens no
Urbanova terão como tema: “Não temam!”, com quatro mensagens tiradas dos quatro evangelhos.

Convite aos de fora

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

