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Como a igreja cresce

Decore este texto

Reunião dominical

O NT é o modelo para a igreja de
Deus e mostra como a igreja cresce.
#1. Quando cada um se converte.
Nossa imersão deveria ser o momento
da conversão. Compare At 2.38 e 3.19.
Abandonamos os ídolos (inclusive os
do coração) para servir ao Deus vivo e
verdadeiro, 1Ts 1.9. Isso significa
servi-lo fazendo toda a sua vontade.
#2. Quando cada um se consagra. A
dedicação é total ou não é dedicação
coisa alguma. Entregamo-nos por inteiro ao Reino de Deus. Devemos “viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor” 1Co 7.35.
#3. Quando cada um se responsabiliza. Não importa o que os outros fazem, eu servirei ao Senhor, Js 24.1415. Vou aprender como ensinar aos
outros. Quando a perseguição assolou
a igreja em Jerusalém, os apóstolos ficaram na cidade e os outros saíram
pregando o evangelho, At 8.4. A igreja
cresce quando cada um assume o seu
dever perante Deus, Lc 17.10; At 23.1.
#4. Quando cada um se prepara.
Devemos orar e trabalhar. Se queremos ver o crescimento da igreja, é necessário que cada um faça o necessário
preparo para poder fazer toda boa
obra, 2Tm 2.21; 4.2; 1Pe 1.13. “Antes,
santifiquem Cristo como Senhor em
seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa
que lhes pedir a razão da esperança
que há em vocês” 1Pe 3.15.
Deus efetua o crescimento, 1Co 3.6,
pois ele é o Senhor da colheita, Mt
9.38, e envia trabalhadores por meio
de quem ele salva almas. —Randal

“Façam tudo com amor”.
—1 Coríntios 16.14

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

Novidade: Lista de email PRIMEIRO
Para agilizar mais ainda a comunicação, iniciamos recentemente a lista de
email com o nome de PRIMEIRO.
Poucas vezes por semana o assinante
receberá notícias dos irmãos e perspectivas bíblicas em formato compacto.
Para maiores informações, veja a
página irmaos.org/email/.

Textos para março

O ENSINO DOS APÓSTOLOS

1. Lucas 9.23

3/mar

2. Atos 2.38

10/mar

3. 1 Coríntios 16.14

17/mar

4. Amós 5.4

24/mar

• Cânticos espirituais, Ef 5.19.
• Três leituras bíblicas: Hq 2.2-5; Jo
5.31-47; 2Tm 3.14-17.
• Mensagem bíblica (ver abaixo).

5. Isaías 59.2

31/mar

A COMUNHÃO (OFERTAS)

Coração contente

“(…) os justos dão com generosidade” Sl
37.21.
Ajuda mensal: Rolfe (S. Luís do Maranhão), Mateus (Contagem MG), Lar
Cristão (Cabreúva SP), Terceira Idade
(São Paulo), Projeto Alcance.
O PARTIR DO PÃO

“Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm,
porque Deus mesmo disse: ‘Nunca o deixarei, nunca o abandonarei’”. Hb 13.5

“(…) façam isto em memória de mim”
Lc 22.19.
Lembremo-nos do sacrifício de Jesus
na cruz. Ele morreu em nosso lugar.
Ele assumiu o nosso castigo.

Conheça a Deus

MENSAGEM: FÉ EM EFÉSIOS (II)

Peça seu estudo! Ofereça aos outros:
 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

1. Cristo habita no coração mediante
a fé, Ef 3.17.
2. Uma só fé, a base da unidade, Ef
4.5.
3. Escudo na batalha espiritual, Ef
6.16.

Façamos leitura bíblica
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.
• Quarta: Jacareí, 18h
• Quinta: NovaFit, Urbanova, 21h45

AS ORAÇÕES
• 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.
EXPEDIENTE
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

