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Sete igual a um
om sete palavras o apóstolo Paulo consegue resumir os elementos que unem as pessoas que se-
guem a Cristo. A unidade dada pelo Espírito Santo é preservada pelos cristãos quando estes sete 
elementos fazem parte da sua fé e prática, na forma em que foram dados pelo Senhor (Efésios 

4.1-3).
C

Os sete itens são colocados de forma que o primeiro corresponde ao sétimo, o segundo ao sexto, o 
terceiro ao quinto. Assim, há correspondência entre o corpo e Deus, o Espírito e a imersão, a esperança 
e a fé. O elemento do meio, o Senhor Jesus Cristo, recebe o destaque. Provavelmente, Paulo começa 
com o corpo porque a igreja é o tema da carta aos Efésios. Assim, temos a disposição dos sete elemen-
tos, conforme o quadro:

Como podem estes elementos todos ser a base da unida-
de, quando há tantas igrejas (denominações), vários ensina-
mentos sobre a esperança (premilenismo, por exemplo), tan-
tas crenças (a fé) e vários formas e propósitos do batismo? 
Como  disse  um autor,  que  considera  o  batismo  na  água 
“uma base insegura da unidade”?

Por esta razão, há tantos esforços ecumênicos para chegar 
a uma unidade sem insistir nestes elementos.

A solução é falar e ensinar somente o que o Senhor Jesus 
ensina a respeito destes.

Temos que voltar a ser o corpo único de Cristo, a igreja do Senhor, sem nomes, credos e doutrinas 
humanos. O próprio conceito de existir denominação (divisão) é contra todo o ensinamento da Bíblia.

Temos que submeter-nos à revelação do Espírito Santo (a Bíblia), sem deixar que opiniões e con-
clusões humanas determinem a nossa fé. É preciso ouvir o que o Espírito diz às igrejas.

Temos que fazer Jesus Cristo o único Senhor na 
igreja. Não há ninguém que pode nos impor algo 
ou instituir na igreja algo que ele não tenha orde-
nado.

Temos que pregar a mesma fé.  Como escreveu 
Alexandre Campbell,  “a fé  é  propriedade pública; 
as opiniões são, e sempre têm sido, particulares”. 
Com isso  queria  dizer  que  a  revelação  divina,  o 
evangelho de Cristo. é o que temos em comum.

Temos  que  unir-nos  em  torno  da  imersão  na 
água da pessoa arrependida, para o perdão dos pe-
cados. Os rituais religiosos são práticas alheias às 
Escrituras, causadores da divisão.

Deus é  pai  de todos os  membros do corpo de 
Cristo. Ele não é pai dos que seguem o próprio ca-
minho, as tradições humanas ou os desejos egoís-
tas. Abrir a porta para tais é trazer a confusão do 
mundo para dentro da igreja.

Jesus orou pela unidade (João 17). Paulo insistiu 
na unidade  (1  Coríntios  1-4).  E  Deus  nos  deu os 
meios para a unidade. —Randal

Dia do Senhor para os cristãos
Os cristãos se reúnem no primeiro dia da se-

mana, dia em que Jesus ressuscitou dos mor-
tos. Eles cantam para adorar a Deus e incenti-
var uns aos outros. Leituras da Bíblia são fei-
tas. Alguém traz uma mensagem baseada na 
Bíblia. Os discípulos comem a ceia do Senhor. 
Ofertam  voluntariamente  dos  seus  bens.  Fa-
zem orações  e  súplicas  a  Deus.  Tudo se faz 
para agradar ao Senhor, pois ele é a nossa pla-
téia.

Dependendo da congregação, a ordem pode 
variar um pouco, mas todas as igrejas do Se-
nhor praticam os mesmos atos de adoração.

Como visitante, você é nosso convidado de 
honra,  para  conhecer  mais  por  que fazemos 
tudo isso. Estão à sua disposição cursos e estu-
dos oferecidos gratuitamente, sem compromis-
so.

A  CORPO (IGREJA)
B  ESPÍRITO

C  ESPERANÇA
X  SENHOR (CRISTO)

 C’ FÉ
B’ BATISMO

A’ DEUS



Oração para o mês de setembro
O Dia Internacional da Paz é no dia 21 de se-

tembro. A verdadeira paz vem de Deus. Oremos 
com ações de graças que temos sido dados paz 
com ele e com seu povo.

Que nossa petição missionária seja: Que pro-
clamemos  paz  ao  mundo  pela  mensagem  do 
evangelho de Cristo.

Verdades bíblicas rápidas
A vingança nunca é satisfeita. O apelo a Deus 

por justiça deixa tudo nas mãos dele e descansa 
na sua defesa. Sl 43.1ss

Obedecer ao Senhor é o princípio fundamental 
do viver sábio. Sl 111.10 

O livro de Provérbios mostra que a natureza 
humana e, mais importante, a ordem de Deus no 
mundo, não mudam.

A  sabedoria  de  Provérbios  é  tão  atual  hoje 
como quando foi escrito. E, frequentemente, tão 
ignorado hoje como naquela época.

O livro de Provérbios é mais do que como se 
dar bem no mundo. Ensina como viver no temor 
a Deus. Pr 1.7

—twitter.com/bibletruths

Vôo-mirim: Façam tudo

Façam  tudo  para  preservar  essa  união  que  o  
Espírito lhes dá. —Efésios 4.4 VFL

DEUS Conosco: Resposta 
apropriada

Dar resposta apropriada é motivo de alegria;  
e como é bom um conselho na hora certa!

Provérbios 15.23

Parece que eu consigo pensar numa boa res-
posta  somente  horas  depois  do  momento  em 
que eu precisava da palavra certa.

Mas muitas vezes descubro que eu estava pro-
curando ser esperto ou irônico e querendo apare-
cer.

A simples sabedoria de Deus, que satisfaz de 
modo mais  profundo,  está na ponta da língua. 
Não há segredo nem mistério.

Não é preciso ser orador da Retórica para res-
ponder quando se conhece o temor do Senhor.

Por ser raro entre as pessoas, o bom conselho 
baseado  na  realidades  espirituais  se  destaca 
mais ainda.

Qual a sua resposta?
—DeusConosco.com - Assine por email:

 deusconosco-subscribe@welovegod.org

HAJA BOLETIM! Há necessidade de alguém publicar  
o boletim durante a viagem de Randal. Quem tiver  
interesse, favor procurá-lo durante a semana.
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Durante a semana
 Terças, 20h, na casa do Sr. Paulo e D. Carmita, Eugênio 

de Melo, SJC.
 Quartas, 20h, na casa de Randal e Vicki, Urbanova. 3949-

1246.
 Primeiro sábado do mês: reunião feminina em Taubaté.
 Segundo sábado do mês: estudos avançados em SJC.
 Terceiro sábado do mês: reunião feminina em SJC.
 Último domingo do mês em SJC: Dia dos visitantes.

Domingo no Vale do Paraíba
São José dos Campos • 9h30, R. Pascoal Moreira 70, Jd 

Esplanada (atrás da Pizzaria Vila D’Aldeia, esquina com Av. 
São João). (12) 3942-7753.

Taubaté • 16h. Salão Visconde, Gávea Hotel, Av. Juscelino 
Kubitschek de Oliveira 380. (12) 3742-7753

Guaratinguetá •  19h.  R.  Vigário  Martiniano  333,  Centro 
(esq. c/R. Cel. Tamarindo). Tel.  Wilson e Fátima (12) 3133-
8839.

São Sebastião • 19h. R. José Nobre 98, Reserva du Mou-
lin. Tel. Edson Rodrigues (12) 3862-2232.
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