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‘AS IGREJAS DE CRISTO ENVIAM-LHES SAUDAÇÕES’
o nosso meio, usa-se a frase de Romanos 16.16: 
“Todas  as  igrejas  de  Cristo  enviam-lhes  sauda-

ções”.  A  frase é  maravilhosa.  Contudo, no contexto, 
Paulo diz muito mais sobre a igreja do que uma única 
frase. Vejamos algumas características das igrejas de 
Cristo no final da carta de Paulo aos Romanos, cap. 16.

N

#1.  Fraternidade. “Saúdem  uns  aos  outros  com 
beijo  santo.  Todas  as  igrejas  de  Cristo  enviam-lhes 
saudações” (16). Os cumprimentos devem ser sadios, 
honestos, santos, e não carnais nem falsos. A igreja 
procura oportunidades de contato e fraternidade en-
tre irmãos. A marca dos cristãos é o amor uns para 
com os  outros.  Os  relacionamentos  são  genuínos  e 
verdadeiros, baseados no elo com o Deus santo.

#2. Discriminação. “Recomendo-lhes, irmãos, que 
tomem cuidado com aqueles que causam divisões e 
colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. 
Afastem-se  deles”  (17).  A  discriminação  espiritual  é 
boa e necessária, para preservar a integridade da igre-
ja. Não se deve permitir que ninguém estrague a co-
munhão  baseada  na  verdade  e  o  ensinamento  de 
Cristo. Todo cuidado é pouco e a preocupação de saber 
a  respeito  da  experiência  e  da  prática  dos  outros, 
como Paulo fez em Atos 19, é saudável.

#3. Razão. “Pois essas pessoas não estão servindo a 

Cristo,  nosso  Senhor,  mas  a  seus  próprios  apetites. 
Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os co-
rações dos ingênuos” (18). A igreja age por princípios, 
não por (acepção de) pessoas. O “pois” explica por que 
é  necessário  se  afastar  dos  facciosos.  As aparências 
enganam: Parecem ser espirituais, falam bonito, mas 
são perigosos e trazem a morte a quem os segue. Mais 
uma vez, a questão é o Senhorio de Cristo, centro da 
mensagem do evangelho (2Co 4.5).

#4. Obediência. “Todos têm ouvido falar da obedi-
ência de vocês, por isso estou muito alegre; mas quero 
que sejam sábios em relação ao que é bom, e sem ma-
lícia em relação ao que é mau” (19). Diferentes dos fac-
ciosos carnais, a igreja obedece a Jesus. Para manter a 
obediência,  sem ser enganado por  pessoas que  ser-
vem seus próprios apetites, é preciso discernimento.

#5. Vitória. “Em breve o Deus da paz esmagará Sa-
tanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Se-
nhor  Jesus  seja  com vocês”  (20).  A  igreja  não  tem 
vitória  ainda,  mas ela  está  em vista.  Ela  confia  em 
Deus para vencer o Maligno e, enquanto isso, partici-
pa dos sofrimentos de Cristo, anuncia a mensagem da 
salvação e deposita suas esperanças na sua vida. Tudo 
isso é possível porque sua graça lhe basta. A certeza 
da vitória a fortalece nas provações.    — Randal  VF 

O evangelho na Irlanda
Duas novas congregações se inici-

aram na Irlanda este ano. A primei-
ra,  em Galway,  com a  chegada do 
casal O’Rourke, e a segunda, em Sli-
go, por meio de estudos pela Inter-
net com um irmão que trabalha na 
Bélgica. —brotherhoodnews.com

Palavras mal usadas
Natureza. No Novo Testamento, o 

termo não se refere à  criação como 
um todo.  As  pessoas  o  usam para 
falar  do  que  Deus  criou.  O  termo 
“natureza”,  traduzindo  mais  fre-
quente  o  termo grego  phusis,  este 
usado  14  vezes  no NT,  se  refere  à 
qualidade ou característica de uma 
pessoa ou coisa.

Qual o problema de falar  nature-
za para a criação? O último termo 
nos remete ao Criador, pois se é cri-
ado,  Alguém  tinha  de  criá-lo.  Mas 

falar da natureza é falar daquilo que 
é, o que existe, sem referência à sua 
origem, perdendo assim a noção do 
motivo da sua existência e, por ex-
tensão, a nossa. —alcanceweb.com

Oremos
• Pelos  estudos  de  evangelização 

em progresso, e por mais oportu-
nidades de partilhar a Palavra.

• Pela saúde do Sr. Odílio, Sr. Bene-
dito, D. Carmita e D. Ritinha.

• Pela procura de novo local de reu-
nião dominical em SJCampos.

• Pelo processo de utilizar o terre-
no em Taubaté para a igreja.

Dia do Senhor e os cristãos

Os cristãos  se reúnem no  pri-
meiro dia da semana, dia em que 
Jesus ressuscitou dos mortos. Eles 
cantam para adorar a Deus e in-
centivar uns aos outros.  Leituras 
da Bíblia são feitas. Alguém traz 
uma  mensagem  baseada  na  Bí-
blia. Os discípulos comem a ceia 
do  Senhor.  Ofertam  voluntaria-
mente dos seus bens. Fazem ora-
ções  e  súplicas  a  Deus.  Tudo se 
faz para agradar ao Senhor, pois 
ele é a nossa platéia.

Dependendo da congregação, a 
ordem  pode  variar  um  pouco, 
mas  todas  as  igrejas  do  Senhor 
praticam os mesmos atos de ado-
ração.

Como  visitante,  você  é  nosso 
convidado de honra, para conhe-
cer  mais  por  que  fazemos  tudo 
isso.  Estão à sua disposição cur-
sos e estudos oferecidos gratuita-
mente, sem compromisso.

EXPEDIENTE
O boletim informativo “Vôo da  Fé”  serve  à 
causa de Cristo no Vale do Paraíba, publica-
do em São José dos Campos SP.
Email:  cristaos.sjc@gmail.com •   Tel.:  12-
9792-3681  •  Para  informações  das  igrejas, 
ver: http://igreja-de-cristo.com/ •[e05-29v4] 
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