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Use estas frases que começam
com a palavra “Eu”
Um tempo atrás, escrevi que é bom
evitar frases que começam com a palavra “Eu”. Era maneira de sugerir que
devemos tirar o Eu do centro das nossas atenções.
Mas abaixo há 10 frases ótimas para
começar assim. Inclua estas nas suas
conversas.
1. Eu dou graças a Deus por …
2. Eu peço a Deus para que …
3. Eu peço desculpas por …
4. Eu aprendi que …
5. Eu li na Bíblia que …
6. Eu fiquei contente de ouvir
que ...
7. Eu fico alegre porque …
8. Eu sigo Cristo para …
9. Eu espero que …
10. Eu amo o Senhor porque ...
Quais boas frases que começam
com “Eu” que você pode acrescentar a
esta lista?  —Randal

O propósito e o amor de Deus
Deus cumpre seu propósito quando
as pessoas cumprem suas tarefas diárias da vida a fim de glorificá-lo. Desta
forma, o trabalho mais comum tornase um canal de grande importância. O
trabalho braçal, por exemplo, quando
feito sob a luz da Cruz da graça, molda
a alma, atrai a presença divina e aprofunda-se no amor altruísta.
O Deus Eterno até transforma e dá
dignidade ao escravo, ao oprimido e
ao pobre, porque ele traz sua glória ao
serviço e dá ao ser humano que o serve uma nova identidade, um novo espírito, uma nova esperança.
Deus é defensor do desamparado,
do abusado e do esquecido. Ele também deseja redimir o rico, o poderoso
e o famoso. Ele eleva todos da prensa

da miséria humana. (A miséra se encontra tanto em mansão bem como em
casebre.) Deus pede apenas que abram
mão do orgulho ou do desespero.
No lugar, ele traz sua presença. Ele
faz todas as coisas novas. Novamente,
ele cria tudo à sua imagem, como fez
no princípio. E, no final, seu amor prevalecerá entre aqueles que o recebem.
 —Randal

Notícias e notas

Nossa reunião dominical

• Nosso crescimento como família de
Deus, no amor e nas boas obras, em
número e em espírito.
• Gratidão pela decisão de Pedro e
Karol, oração pelo seu crescimento.
• 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.
• Os trabalhos e estudos em Jacareí.
• Rolfe Salomão e família no trabalho
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.
• Progresso e saúde da pequena Liz.
• Emprego para os que o procuram.
• Vinda de Joel e família a SJCampos
no 14/jul.
• Andamento do trabalho da revista
Edificação.

• Oração inicial
• Cânticos de edificação e de louvor
• Leituras: Josué 24.11-15; Mateus 6.1924; Hebreus 13.15-22.
• Comer a ceia do Senhor
• Ofertar para as boas obras
• Mensagem bíblica, série: “O que
Cristo oferece a você”—Integridade
• Oração final
• Gratidão e pedidos de oração
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________

Mensagem: Integridade
Hebreus 13.18: “Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência
limpa, e desejamos viver de maneira
honrosa em tudo”.
1. Oração: nada a esconder.
2. Certeza: sentimento maravilhoso.
3. Consciência: nenhum dinheiro
paga.
4. Desejo: foco leva à ação.
5. Honra: Correto perante Deus.
6. Integridade: em tudo, completo.

A seguir
• Quarta no Urbanova, 20h: Leitura
de Êxodo 3, as desculpas de Moisés.
• Quarta em Jacareí, 19h: Leitura do
sermão do monte.
• 24/jun: TreinoConfiar para homens,
Urbanova, 15h-17h. O ensinamento
do livro de Gênesis.
• 8/jul: Encontro feminino em São
João da Boa Vista. Vicki será palestrante.
• Último fim de semana de julho em
Taubaté: encontra das congregações na RMVale.

¶ Vários artigos novos se encontram
no site irmaos.org. Confira!
¶ Leia as meditações mais recentes no
site deusconosco.com.

Lembremo-nos em oração
Para outros pedidos e agradecimentos, ver irmaos.org.

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”.
• Para fazer em casa, o curso: “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

