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O ano do Espírito Santo
Convido vocês a viver comigo em
2018 o ano do Espírito Santo. Em 2017,
enfatizei o ano do amor e o assunto
certamente continuará a fazer o seu
impacto. Mas agora vamos dar atenção
à terceira pessoa da Divindade.
De que maneira 2018 poderá ser o
ano do Espírito Santo?
Comunhão. “A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês” 2Co 13.14. O Espírito é Deus
e participamos da sua vida. Somos batizados para ter relação pessoal com
ele, bem como com o Pai e o Filho, Mt
28.20, pois o recebemos como dádiva
no momento da imersão, At 2.38. Repetidas vezes o NT afirma que ele habita
em nós, Rm 8.9,11; 1Co 3.16; Tg 4.5.
Poder. “Que o Deus da esperança os
encha de toda alegria e paz, por sua
confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do
Espírito Santo.” Rm 15.13. Vamos agir
com coragem e ousadia, certos de que
o Espírito nos ajuda a fazer a vontade
de Deus. Vamos ensinar a Palavra do
Evangelho sabendo que o Espírito é
poderoso para alcançar as pessoas.
Oração. “Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm,
orando no Espírito Santo” Jd 20. VFL
traduz: “orem com a ajuda do Espírito
Santo”. Para isso, faremos oração sempre conforme a vontade do Pai.
Fidelidade. “Quanto ao que lhe foi
confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós” 2Tm 1.14.
O Espírito nos capacita para guardar a
verdade que Deus nos entrega. Podemos ser fiéis à sã doutrina pelo poder
de Deus, v. 13.
Alegria. “De fato, vocês se tornaram
nossos imitadores e do Senhor, pois,
apesar de muito sofrimento, recebe-

ram a palavra com alegria que vem do
Espírito Santo” 1Ts 1.6. Esta alegria é
espiritual e não mundana, é centrada
na Boa Nova.
Crescimento. “Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio” Gl 5.22.23. O
Espírito produz em nós a virtude de
Cristo. Cooperaremos com ele para
crescer nessas virtues.
Verdade. “Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do
Pai, o Espírito da verdade que provém
do Pai, ele testemunhará a meu respeito” Jo 15.26. Jesus falou assim aos
Doze, que tiveram papel único no plano divino. O Espírito revela a verdade e
a temos agora na Bíblia. Ouviremos o
que ele diz pelo estudo dedicado da
Palavra de Deus.
Reparemos sempre nas leituras as
menções do Espírito de Deus. Tornemo-nos mais cientes da sua presença e obra em nós.  —Randal

Nossa reunião dominical
• Oração inicial
• Cânticos de edificação e de louvor
• Leituras: Salmo 25; Efésios 6.18-24;
Romanos 8.28-39.
• Mensagem: Amor inseparável
• Comer a ceia do Senhor
• Ofertar para as boas obras
• Oração final
• Gratidão e pedidos de oração:
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________

Mensagem: Amor inseparável
Romanos 8.28-39: “(...) nem qualquer outra coisa na criação será capaz
de nos separar do amor de Deus que
está em Cristo Jesus, nosso Senhor” (v.
39).
1. Ação de Deus, 28. Deus age em todas as coisas para o bem.
2. Dádiva de Deus, 32. Nos dará todas
as coisas.
3. Justificação de Deus, 33-34. Quem
os condenará?
4. Amor vencedor de Deus, 35-39. Mais
que vencedores.

A seguir
• Não haverá estudo em Jacareí esta
semana.
• Quarta-feira no Urbanova, 20h.
• Quarta-feira em Taubaté, 20h.
• Domingo Taubaté: 9h.
• Domingo Esplanada, SJC, 9h30.
• Domingo 8/jan no Urbanova, 19h30:
Sabemos: O Deus incomparável.

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.
• Planos para o ano novo, tanto os
pessoais como os da congregação.
• Viagens durante as férias.
• Estudos em progresso e o alcance
da Boa Nova de Cristo.
• As obras que apoiamos em Minas,
Maranhão, São Paulo, etc.
• A fidelidade de cada irmão e irmã
ao Senhor Jesus.
• Maior conhecimento da palavra de
Deus.
• O crescimento da Boa Nova nas cidades da RMVale.

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

