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Novas oportunidades
Deus é tão bom que ele nos dá novas oportunidades com a chegada de
novas semanas, meses e anos. E mesmo a cada dia, podemos olhar como
momento de renovar o foco, reanimar
o coração e redobrar as atenções.
É claro que não temos garantia de
nem mesmo um dia de vida além de
hoje. Devemos estar sempre preparados para nos encontrar com Jesus hoje.
Mas com a bênção de Deus faremos os
planos, sempre com as palavras: “Se o
Senhor quiser, faremos isto ou aquilo”
Tg 4.15.
Deus tem um plano eterno. Ele se
alegra quando seus filhos, criados à
sua imagem, fazem planos para cooperar na sua obra.  —Randal

Igreja: o significado do termo
grego ekklesia’
“É realmente a verdade que o termo
grego ekklesia vem de duas raízes que
significam literalmente “chamado para
fora”. Muitos pregadores têm usado
este fato para fazer aplicações espirituais úteis.
“Mas nos tempos do NT, a palavra
‘igreja’ não carregava nenhum significado de ser “chamado para fora”. Era
simplesmente a palavra para assembleia ou congregação. Aconteceu que
nas cidades-estados gregas uma assembleia dos cidadãos resultou de as
pessoas serem chamadas para sairem
das suas cidades e serem notificadas
para sairem das suas fazendos para
participarem em tais assembleias.
“Mesmo permanecendo a etimologia da palavra, seu significado verdadeiro é apenas ‘assembleia’. Uma pessoa que falava grego nos tempos do NT
não seria mais inclinada a entender

ekklesia no seu valor etimológico original do que nós hoje iríamos reconhecer que a frase: ‘ir embora’, significava
originalmente em português: ‘ir em
boa hora’”.
—Adaptado de Eugene A. Nida,
God’s word in man’s language (1952),
pág. 61.
A etimologia (a origem das palavras)
é um estudo maravilhoso. Mas devemos tomar cuidado de não fazer uma
palavra assumir, por meio dessa ciência, um significado maior do que é justificável.  —Randal

Nossa reunião dominical
• Oração inicial
• Cânticos de edificação e de louvor
• Leituras: Oseias 11.1-11; João 13.1-17;
Judas 17-23.
• Mensagem na série: “Amor”—Amor
sem fim, João 13.1ss.
• Comer a ceia do Senhor
• Ofertar para as boas obras
• Oração final
• Gratidão e pedidos de oração:
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________

Mensagem: Amor sem fim
João 13.1: “Um pouco antes da festa
da Páscoa, sabendo Jesus que havia
chegado o tempo em que deixaria este
mundo e iria para o Pai, tendo amado
os seus que estavam no mundo, amouos até o fim”.
Há cinco elementos nessa história
do amor sem fim de Jesus que precisamos na nossa vida para ter o mesmo.
1. Tempo: havia chegado o tempo, 1.
2. História: tendo amado, 1.
3. Conhecimento: Jesus sabia, 3.
4. Origem: viera de Deus, 3.
5. Destino: estava voltando para
Deus, 3.

A seguir
• Quarta em Jacareí, 18h.
• Quarta no Urbanova, 20h: Provérbios 31.
• Domingo 31/dez no Urbanova. Mesmo horário? Ou mais cedo?

Notícias e notas
¶ Leia as meditações mais recentes no
site deusconosco.com.
¶ Leia o último número da Edificação:
“O evangelho de Jesus Cristo”.
¶ Pensemos num momento em janeiro
para planejar os trabalhos em 2018.

Lembremo-nos em oração
Para outros pedidos e agradecimentos, ver irmaos.org.
• Nosso crescimento como família de
Deus, no amor e nas boas obras, em
número e em espírito.
• 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.
• Emprego para os que o procuram.
• Segurança de todos nessa época de
festas e viagens.
• Andamento do trabalho da revista
Edificação.

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

