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Contemplando Jesus

Decore este texto

Reunião dominical

De J.R. Miller
Os velhos monges tinham uma ideia
supersticiosa que, se olhavam continua
e intensamente na figura de Cristo na
cruz que ficava pendurava na parede do
seu quarto, as marcas das feridas dele
apareceriam neles; a marca dos pregos,
nas suas mãos e pés; e a cicatriz do
corte da lança, nos seus lados.
Isto nada mais é do que uma representação grosseira da verdade espiritual
que a subjaz: contemplar Cristo produz a verdadeira marca do Senhor Jesus em nossa alma.
Olhemos fixamente no Senhor. A visão gloriosa que nossos olhos contemplamos se imprime em nosso coração e
a beleza do Senhor reluz em nossa face
baça. —youdevotion.com/word

“Se, porém, andarmos na luz,
como ele está na luz,
temos comunhão uns com os outros,
e o sangue de Jesus, seu Filho,
nos purifica de todo pecado.”
—1 João 1.7

“Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às
orações” At 2.42.

1 Coríntios 1.4-9

Há vários métodos pelos quais se
pode conhecer a vontade de Deus e
ajudar aos outros a conhecê-la.
 DVD: “O eterno propósito”.
 Online: deusconosco.com/alguemteama.
 Estudo pessoal: “Conheça a Deus”, a
combinar.
 Fazer em casa o curso: “Jesus Cristo,
o caminho simples”.
 Livro: Cristianismo original (grátis).
 Estudo bíblico em inglês pela internet: worldenglishinstitute.org

Paulo oferece gratidão pelos leitores
após a saudação. Mesmo escrevendo a
um grupo com muitos problemas, ele
consegue encontrar motivos de gratidão. Ele valoriza o relacionamento que
tem com eles e reforça sua esperança
de reação positiva da parte deles. ¶ 1.
O relacionamento problemático é melhorado quando encontra motivos de
gratidão na vida do outro. 2. Na obra
de Deus o problema não é falta de recursos mas a necessidade de ajustar
atitudes: ter amor, ser zeloso, criar coragem, confiar em Deus. —Randal

Marque leitura na sua
casa
Agende uma ou mais leituras bíblicas
na sua casa durante a semana, dia e
horário a serem combinados.
Convide seus familiares e amigos a
participarem.
Abra sua casa para o evangelho. Assim que é cresce a obra de Deus.
Faça esta oração: Senhor, abençoa-me
para que eu seja uma bênção aos outros.
Temos um curso público que gostaria
de oferecer, mas no momento falta local. Favor orar a respeito disso.
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João 3.16
Romanos 8.28
2 Coríntios 5.17
Atos 4.12
Provérbios 1.7
1 João 1.7
Mateus 5.16
Apocalipse 3.11
Isaías 59.1

Conheça a Deus

Crer em Jesus

ENSINO DOS APÓSTOLOS
• Cânticos espirituais, Ef 5.19.
• Três leituras bíblicas: Hq 2.2-5; Jo
5.31-47; 2Tm 3.14-17.
• Mensagem bíblica (ver abaixo).
COMUNHÃO (OFERTAS)
“E não nos cansemos de fazer o bem,
pois no tempo próprio colheremos, se não
desanimarmos” Gl 6.9.
Ajuda mensal: Rolfe (S. Luís do Maranhão), Mateus (Contagem MG), Lar
Cristão (Cabreúva SP), Terceira Idade
(São Paulo), Randal.
O PARTIR DO PÃO
“Quem os condenará? Foi Cristo Jesus
que morreu; e mais, que ressuscitou e
está à direita de Deus, e também intercede por nós” Rm 8.34.
O pão representa o corpo de Cristo,
o fruto da videira, o seu sangue. Que
os redimidos deem graças pela salvação
em Cristo e pela esperança eterna.
MENSAGEM
“Crer em Jesus”. Ver esboço na coluna
do meio.
ORAÇÕES

Texto: João 5.31-47
Série: Como crescer na fé
1. Devemos crer nas evidências: João,
as obras de Jesus e as Escrituras.
2. Crer no objetivo: a salvação, 33; e
a vida eterna, 39-40.
3. A fé foca nas Escrituras como a
fonte: estudemos cuidadosamente.

• Conversão dos que estudam a palavra para conhecer a salvação.
• Os fracos na fé, os que duvidam.
• Os enfermos e doentes.
• Mais trabalhadores para a colheita.
• Proteção na hora da tentação, livramento do Maligno.
• Fidelidade à verdade e devoção à família da fé.

Materiais disponíveis

EXPEDIENTE

Nos últimos dias saíram uma nova
edição da revista Edificação, sobre 1
Coríntios, e Fascículo I do Dicionário
de vocabulário bíblico. Pegue seu examplar. (A revista é gratuita.)

A Cruz Diária é publicação dos cristãos na
RMVale. Seu propósito é edificar espiritualmente os seguidores de Cristo e contribuir para que sejam preparados para toda
boa obra. cristaos.org e irmaos.org

