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Seria mais fácil
eria mais fácil se tivéssemos uma única pessoa, nas questões não 
bíblicas,  para tomar decisões e  nos informar o que fazer.  Seria 
mais fácil deixar nas mãos de alguém mais esclarecido, mas trei-

nado, mais adequado para dirigir a congregação, e deixar que as ovelhas 
seguissem cegamente, contentes, com a Liderança do Líder.

S
Seria mais fácil, em termos. Por que no momento em que deixamos 

para outro tomar as decisões, entregamos a nossa participação e deixa-
mos de fazer parte do corpo de Cristo.

O mundo religioso faz assim, e por isso é que existe clérigo e leigo. Na 
igreja bíblica, que queremos ser, não existe tal divisão. Quando ela exis-
te, os leigos estão presentes para pagar a conta, obedecer aos chefes e 
receber das suas mãos quaisquer migalhas que os superiores conside-
ram apropriadas.

Jesus insistiu que não seria assim entre os seus seguidores:
“Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das na-

ções os dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. 
Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se impor-
tante entre vocês deverá ser servo; e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem 
mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por mui-
tos” (Marcos 10.42-45 NVI).

Para mascarar este princípio, inventaram o conceito de serviço-liderança. Não existe isso. Quando 
ouvir, fuja, pois esconde mais um ditator em formação.

Na igreja de Jesus, todos servem, ninguém tem autoridade sobre outro, todos são iguais, ninguém 
está acima de ser questionado.

Foi para apóstolos que Jesus falou da necessida-
de da humildade, e não uma humildade falsa de la-
var pés que não precisam ser lavados.

Se você não quer pensar, não quer ter responsa-
bilidade, não quer assumir seu papel no Reino de 
Deus, vá procurar um líder religioso qualquer que 
ficará contente em levá-lo para onde quer.

Se você quer fazer parte do rebanho de Cristo, 
que segue ao Mestre, e que estima todos como ir-
mãos dignos de aceitação, junte-se a nós para viver 
a simplicidade de Jesus no amor a todos.

Quem nos olha de fora, pode pensar que somos 
um grupo sem rumo. Demoramos para tomar deci-
sões, conversamos entre nós sobre as propostas, fa-
zemos questão de envolver a todos.

Mas  não queremos  que ninguém se perca nos 
avanços. Desejamos que todos sejam informados, 
que  todos  participam,  que  todos  contribuem  ao 
trabalho. Assim é que deve ser. —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 es-
tudos oferecidos gratuitamente, sem compro-
misso.



Oremos uns pelos outros
O sr. Benedito está fazendo exames médicos. 

Oremos para que haja bons resultados.
Nasceu o filho de Ricardo e Marília, em Recife. 

Ricardo já está de volta a Taubaté.
Oremos pela procura de outro local de reuni-

ão,  para  que  encontremos local  que atenda às 
necessidades.

Várias pessoas no Vale estão à procura de em-
prego

Junto com outras no Brasil, a igreja em SJC en-
viou ajuda às vítimas do terremoto no Haiti. Ore-
mos para que recebam a ajuda que precisam.

Na Internet, Versão fácil de ler
Na página “Recomendamos”, do novo site Ir-

maos.org, há uma lista de websites, entre estes, 
a página onde se pode baixar em formato PDF o 
Novo Testamento, Versão fácil de ler. Confira!

O site Irmaos.org está bem no começo, mas já 
registra algumas congregações no Brasil que en-
sinam o Novo Testamento como padrão da fé e 
prática dos cristãos.

Evangelismo por arquitetura
Originalmente, os cristãos se reuniam em ca-

sas particulares (Romanos 16.5). As congregações 
cresciam, e converteram as casas em locais  de 
reunião, chamando-os de “casas de oração”. Nin-
guém foi atraído à igreja nos primeiros séculos 
pela  arquitetura das  suas edificações,  mas sim 
pelos seus ensinamentos e pelas vidas santas do 
povo na igreja.

Constantino,  porém,  achou  que  muitas  pes-
soas seriam atraídas ao cristianismo se as edifi-
cações das igrejas fossem mais impressionantes. 
Então, o Estado custeou a construção de luxuo-
sos prédios de igreja que rivalizaram a magnifi-
cência dos templos pagãos. Os novos prédios de 
igreja foram decorados com colunas impressio-
nantes e tetos curvados. Muitos tinham fontes 
d’água e pisos elegantes de mármore.

Constantino queria que fosse difícil  para um 
não  cristão  passar  na  frente  de  um prédio  de 
igreja sem estar tentado a olhar para dentro dele 
por causa da arquitetura atraente.

Sua ideia funcionou esplendidamente.
Os pagãos estavam atraídos aos prédios mag-

níficos de igreja e milhares deles “converteram-
se” como resultado.

--Trecho do livro de David Bercot,
 Will the real heretics please stand up?, pág. 127

A parte minha
As  pessoas  hoje  estão  iradas  e  descobrimos 

que é fácil ficar perturbados, também. Houve um 
homem tão irado com a Receita Federal america-
na, que na quinta-feira decidiu dirigir seu avião 
num prédio público.

O filho de Deus não pode se dar ao luxo de en-
volver-se nesse tipo de comportamento. O após-
tolo Paulo escreveu: “Façam o possível, até onde 
depender de vocês, para viverem em paz com to-
dos” (Romanos 12.18 VFL).

O estudioso grego A.T.  Robertson traduziu  a 
frase:  “até  onde depender de vocês”,  como:  “a 
parte de vocês”. Quando se fala da minha vida e 
conduta, “a parte minha”, espera-se que eu colo-
que Deus em primeiro lugar e viva conforme a 
sua vontade, e não como um irado.

Não  podemos  permitir  que  outros  nos  obri-
guem a desobedecer a palavra de Deus. Temos de 
obedecer a Deus acima das pessoas (Atos 5.29).

Mas no que depender de mim, não serei aque-
le que permite que vença a violência. Na parte 
minha, vou depender de Deus e viver como ele 
quer.

–John Henson, fellowshiproom.org
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Durante a semana
 Terças, 20h, na casa de Ricardo, Taubaté.
 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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