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O DISCÍPULO DOS BONS TEMPOS
s olhos vasculhavam os céus na semana passada, 
logo antes de haver uma primária política esta-

dual nos EUA, para ver se ia chover ou não. O mau 
tempo podia segurar as pessoas em casa, ao invés de 
sairem e votarem no seu candidato.

O

O mau tempo serve para testar o compromisso das 
pessoas. Quando chega a um certo nível de inconveni-
ência, as pessoas desistem da ideia de sair e votar.

A fé de alguns é semelhante ao compromisso políti-
co destas pessoas. O mau tempo os leva a jogar a toa-
lha,  pelo  menos,  por  um  dia.  Molhar  os  pés  é  o 
suficiente para impedir que alguém reúna-se com os 
santos,  sirva ao próximo, ensine uma alma perdida. 

Mas pode ser que sua presença seja crítica justamente 
naquele dia. Destinos espirituais podem estar em jogo 
naquele dia. Uma alma pode se perder, porque o mau 
tempo levou um cristão a ficar em casa.

Não estamos falando em termos de morrer pela fé. 
Nem  mesmo  em  perseguição,  nem  zombaria,  nem 
perda de propriedades. Estamos falando de mau tem-
po apenas.

Para tais, Jesus diz: “Esqueça!”
O Senhor não quer amigos que ficam com ele so-

mente nos bons tempos. Ele recusa a aceitar pessoas 
que esperam para enterrar o pai, que se envolvem em 
seus negócios, que cuidam dos seus assuntos, antes 
de finalmente resolver a segui-lo.

Ele não negociou com o jovem rico. Deixou que fos-
se embora, aquele candidato ideal para o discipulado.

Ele não negocia com ninguém. Ele não abaixa suas 
exigências para ninguém. Ao coração dividido ele não 
estende a graça.

Jesus quer pessoas que vão levantar-se e mexer-se 
quando ele chama.

Se você não vai sair durante o mau tempo, se você 
não vai pagar o preço, se você não deixar tudo para 
segui-lo, esqueça!

Fique em casa e assista a previsão de tempo.
 — Randal Matheny  VDF 

UM TOQUE ESPECIAL
as ruas das grandes cidades, nos ônibus e metrôs, em fes-
tas e outros lugares onde há muita gente, sentimos o to-

que das pessoas sem dar importância a elas.
N

Foi assim com Jesus também, cercado constantemente por 
multidões, pressionado por todos os lados por gente que que-
ria vê-lo, ouvi-lo e pedir-lhe algum benefício. Mas houve um 
momento …

Responderam os seus discípulos: “Vês a multidão aglomera-
da ao teu redor e ainda perguntas: ‘Quem tocou em mim?’” 
—Marcos 5.30 NVI

Jesus sentiu um toque diferente. Um toque da fé, da necessidade, do desespero, do esforço máximo. Um toque 
receptivo a seu poder. E no meio de tanta gente, chama atenção para este toque. Para esta mulher.

Na verdade, o Senhor não só chama atenção dos outros para ela, como chama ela para que não sinta nunca 
nenhum remorso pelo que fez. Pelo contrário, Jesus queria que ela fizesse isso. Ele estava presente para injetar 
na vida a esperança e a fé.

Além de fazer para ela a bênção da cura, ele ainda lhe faz outra: ele a puxa do meio da multidão para ela con-
tar sua história, ouvir que sua fé a curou, saber que, mesmo ocupado, o Senhor tem tempo para os pequeninos.

E também para mim.
Pensando bem, quem tem um toque especial é Jesus. —deusconosco.com



Um pecador conversa consigo mesmo
“Estou perdido? Temo que sim. Sinto-me perdido. 

Por que eu me perguntaria se não fosse. Se estou tão 
preocupado assim, devo estar perdido. Se estou perdi-
do, então preciso de Jesus Cristo—agora. Vou ser sal-
vo hoje! Não, amanhã. Não, domingo, na igreja. Mas 
espere,  preciso  ligar  para  minha  família  e  amigos 
para que possam estar  presentes.  Ah,  puxa,  minha 
irmã está viajando.  Vou esperar  até  a  semana que 
vem. Eta, o telefone: Alô! … eu estava pensando so-
bre umas coisas … Claro, preciso refrescar a cabeça. 
Te encontro daqui a uma hora. Adoro futebol!”  Que 
não seja você nesta conversa!

Oração de janeiro
Convidamos os irmãos a se dedicarem em janeiro 

ao seguinte pedido: para que tenhamos a alegria do 
Espírito na nossa salvação. Que nossa petição missio-
nária seja para que o caráter da nossa alegria, mais 
profunda e  eterna,  seja  percebida pelas pessoas  ao 
nosso redor.  —alcanceweb.com

Leitura bíblica diária
Até sexta-feira, dia 13, devemos ler até Marcos 10 

nestes duas primeiras semanas do ano. O plano de 
leitura do Novo Testamento para  2012 pode ser en-
contrado no site do Projeto Alcance: alcanceweb.com

Frases de sabedoria
Não me diga como fazê-lo, mas como você o fez. 

“Filhinhos,  não  amemos  de  palavra  nem  de  boca, 
mas em ação e em verdade” (1Jo 3.18). —Rick Kelley

Preparamos para  esta vida  como se nunca  fosse 
terminar, e preparamos para a vida por vir como se 
nunca fosse começar.

Quem prepara para esta vida sem preparar para a 
eternidade é sábio por um momento,  mas um tolo 
para sempre.

Teremos toda a eternidade para celebrar as vitóri-
as, mas temos tão pouco tempo para conquistá-las.

Opções para estudo de conversão
• Online: is.gd/evangelho
• Curso “Jesus Cristo, o caminho simples”
• Estudo pessoal: “Conheça a Deus”
• O que fazer? deusconosco.com/oquefazer/
• Curso: “O que a Bíblia diz”

Orações pelos irmãos
• Pelos que viajam durante as férias e feriados.
• Pelos fracos na fé, para que entendam o Caminho 

de Cristo e busquem força no Senhor.
• Por coragem de ensinar a Palavra de Deus e procla-

mar Cristo aos de fora.
• Pela saúde da Paula, Daniel, Élida, Sr. Odílio, Sr. Be-

nedito, D. Carmita, D. Ritinha e Vicki.
• Para que Valéria encontre trabalho.
• Pela procura de local para a igreja joseense.
• Para que façamos planos para a obra de Deus e te-

nhamos, pelo seu poder, força para cumpri-los.
• Pelo retorno da revista Edificação.

Durante a semana
• Terças, 20h, estudo bíblico na casa da D. Carmita, 

Eugênio de Melo.
• Terças, 20h, estudo bíblico na casa de Ricardo, Tau-

baté. (Depois do 15-01)
• Quintas, 20h, leitura bíblica na casa de Randal, Ur-

banova. 3949-1246.
• Sábados, 19h, estudo bíblico na casa do Sr. Odílio, 

Taubaté. Com Humberto 12-3674-3282.
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Dia do Senhor e os cristãos

Os cristãos se reúnem no primeiro dia da semana, 
dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Eles can-
tam para adorar a Deus e incentivar uns aos outros. 
Leituras da Bíblia são feitas. Alguém traz uma men-
sagem  baseada  na  Bíblia.  Os  discípulos  comem  a 
ceia  do Senhor.  Ofertam voluntariamente  dos  seus 
bens. Fazem orações 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 adoração.

Como visitante, você é nosso convidado de honra, 
para conhecer mais por que fazemos tudo isso. Estão 
à sua disposição cursos e estudos oferecidos gratui-
tamente, sem compromisso.
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