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8 em 18: Alcançando os de
fora
No ano de 2018, vamos usar os 8
métodos a seguir para ajudar as pessoas a conhecer a vontade de Deus:
1. Estudo bíblico pessoal: “Conheça a
Deus”.
2. Curso por correspondência: “Jesus
Cristo, o caminho simples”.
3. Livro: Cristianismo original, de Joel
Stephen Williams.
4. DVD: “O eterno propósito”.
5. Cartões para o site cristaos.org.
6. Estudo bíblico em inglês:
worldenglishinstitute.org.
7. Marca-página: “Referências bíblicas
básicas”.
8. Leituras bíblicas em grupo.
Nos próximos dias, montaremos um
kit para os irmãos, com alguns itens
acima e outros subsídios.  —Randal

Chamados
O ritual vazio é sem sentido, repugnante e um fardo para o Senhor, Is 1.1117. O sacríficio impensado sempre o
aborrecia, Os 6.6. Deus nos quer muito
mais do que apenas nossas ofertas insignificantes, Sl 50.7-15; Mq 6.6-8. Prefere que o amemos de todo o coração,
de toda a alma e de toda a força, Dt
6.6. Pois isto, segundo Jesus, “é mais
importante do que todos os sacrifícios
e ofertas” Mc 12.33.
Somos chamados para fazer mais do
que apenas falar sobre a obediência,
ou ser religiosos. Nosso seguimento
tem de começar pela submissão completa. Tem de manter-se por compromisso absoluto. Tem de terminar com
conformidade total. Temos de demonstrar diariamente uma renúncia do tipo:
“nada de mim, tudo de Ti”, um esvaziar-se como o de Cristo, Fp 2.6-8.
 —Ed Mathews

Nossa reunião dominical
• Oração inicial
• Cânticos de edificação e de louvor
• Leituras: Salmo 27.7-14; Lucas 1.1-4;
Hebreus 11.1-6.
• Mensagem: “A certeza do saber”.
• Comer a ceia do Senhor
• Ofertar para as boas obras
• Oração final
• Gratidão e pedidos de oração:
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________

Mensagem: A certeza do saber
Deuteronômio 29.29: “As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a
nós e aos nossos filhos para sempre,
para que sigamos todas as palavras
desta lei”.
1. A Boa Nova se baseia nos fatos sobre Jesus, 1Co 15.1-4ss; Hb 1.1-4.
2. Profecias foram feitas e cumpridas,
2Pe 1.19-21.
3. Há um só Espírito, Ef 4.4. Ele é Espírito da verdade, Jo 15.26. Portanto,
há uma só verdade.
4. Podemos ter certeza sobre o que
sabemos, pois Jesus veio para testemunhar da verdade, Jo 18.37-38.
5. Podemos entender a Bíblia, foi ela
foi escrita para nossa compreensão, Ef 3.4-6.
6. Vamos agir com base nas certezas
que Deus nos revela.

A seguir
•
•
•
•
•
•

Quarta em Jacareí, 18h.
Quarta no Urbanova, 20h.
Quarta em Taubaté, 20h.
Domingo em Taubaté, 9h.
Domingo no Esplanada, SJC, 9h30.
Domingo no Urbanova, 19h30.

Notícias e notas
¶ Temos alguns exemplares do livro:
Agápe—o amor que transforma, do irmão João D’Arc.
¶ Leia o último número da Edificação:
“O evangelho de Jesus Cristo”.
¶ Pensemos num momento em janeiro
para planejar os trabalhos em 2018.

‘Não nos deixes cair em
tentação’
O pão é importante, mas é claro que
o pão não é nossa prioridade principal.
Constantemente, precisamos também
do perdão de Deus. Mas não é melhor
evitar o pecado do que pecar e depois
pedir de Deus o perdão?
Se não reconhecemos a importância
de evitar a tentação, pode ser que não
levemos muito a sério o pecado. Pode
ser que nossa exposição contínua a um
mundo pecaminoso diminui a nossa
consciência do engano e do poder do
pecado. —Ancil Jenkins, irmaos.org

Lembremo-nos em oração:
Para outros pedidos e agradecimentos, ver irmaos.org.
• Os aflitos de coração.
• A bondade do Senhor na nossa
vida.
• A s crianças, sua educação e segurança.
• Os que são dominados por vícios e
hábitos mundanos.
• A edificação espiritual de cada irmão em Cristo.
• Para termos fome e sede da palavra
de Deus.
• Para que a glória de Deus seja manifesta por meio das nossas vidas.
• Pe l a habitação do Espírito Santo
em nós.

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

