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OPORTUNIDADES E SUCESSOS

portunidades é que não faltam. Por mais que re-
clamemos da falta de oportunidade, a verdade é 

que temos tantas, fica difícil de escolher entre elas. A 
tendência de pensar que alguém—governo, socieda-
de, família, igreja—tem a obrigação de nos dar tudo 
de mão beijada nos cega às oportunidades.

O

Oportunidade significa trabalho, labuta, suor e sa-
crifício. Por isso, fica mais fácil reclamar da sua falta 
do que arregaçar as mangas e botar a mão na massa.

No Facebook, um irmão de outro estado reclamou: 
“A igreja deve ser como um corpo, cada um fazendo 
sua parte, infelizmente a maioria dos membros ulti-

mamente é preguiçosa e quer que poucos membros 
façam tudo!”

Talvez ele tenha razão. Podem existir fatores dife-
rentes de uma congregação para outra. Com certeza, 
há o fator cultural; isto é, os valores da nossa socieda-
de investem em poucos a responsabilidade da assim-
chamada liderança.

Respondi ao irmão que “Muitas vezes os irmãos fo-
ram ensinados a serem passivos”. Certos modelos de 
ministério—não  bíblicos,  obviamente—reforçam  a 
passividade do corpo de Cristo. O paternalismo, por 
exemplo, alimenta a dependência e a inércia. Tais mo-
delos bloqueiam a visão da oportunidade.

O apóstolo Paulo considerava haver muitas oportu-
nidades na nossa  frente:  “aproveitem bem todas  as 
oportunidades que vocês têm” (Efésios 5.16b NTLH). 
Quando em Éfeso, achava que havia muitas também: 
“Pois  encontrei  aqui  ótimas  oportunidades  para  um 
grande e proveitoso trabalho, embora muita gente es-
teja contra mim” (1 Coríntios 16.9).

Repare na última citação: “ótimas oportunidades”, 
no meio de muita oposição. Talvez nisso encontremos 
a chave. Nós queremos oportunidades sem dificulda-
des. Ensejo sem peleja. Sucesso sem avesso. E não va-
mos achar nunca.

Afinal, o sucesso de Jesus levou à cruz. Por que pen-
samos que a nossa oportunidade custará menos?

— Randal Matheny  VDF 

10 fatos sobre a segunda vinda
de Aaron Erhardt— 1. Hoje vivemos entre a primeira vinda de 

Cristo e a segunda. Mais: A única passagem que fala de seu re-
torno como uma “segunda” vinda é Hebreus 9.28. Em João 14.3, 
diz que ele virá “novamente”,  o que implica numa segunda 
vinda. 2. O Senhor virá dos céus (Atos 1.11). Mais: Jesus está 
nos céus à direita de Deus (Atos 7.56; Hebreus 1.3; 1 Pedro 3.22).

3.  O  Senhor  aparecerá  nas  nuvens  (1  Tessalonicenses 4.17). 
Mais: As Escrituras não ensinam que Jesus morará na terra quando 
voltar. A terra será destruída na sua vinda (2 Pedro 3.10), e o reino 
será entregue ao Pai (1 Coríntios 15.24).

4. A segunda vinda será um retorno visível (Apocalipse 1.7). Mais: O re-
torno do Senhor será não somente visível, mas também audível. O som será bem alto (1 Coríntios 15.52; 1 Tessa-
lonicenses 4.16). 5. A segunda vinda será um retorno glorioso (Lucas 9.26).

6. A segunda vinda será sem aviso prévio (Mateus 24.42-44). Mais: A vinda do Senhor é comparada à vinda de  
um ladrão, significa que ocorrerá de repente, sem previsão. Nem o Senhor sabe quando voltará (Marcos 13.32).

7. A segunda vinda porá fim à nossa oportunidade de sermos salvos (2 Tessalonicenses 1.7-9).
8. A segunda vinda porá fim à nossa observância da ceia do Senhor (1 Coríntios 11.26).
9. A segunda vinda significará a ressurreição dos mortos (1 Tessalonicenses 4.16). Mais: Os bons e os maus se-

rão ressurretos na mesma hora (João 5.28-29; Atos 24.15).
10. A segunda vinda será seguida pelo juízo final (Mateus 25.31-32).



Oração de fevereiro
Convidamos os irmãos a se dedicarem em fevereiro 

ao seguinte pedido: que tenhamos maior consciência 
de  Deus  como  soberano  e  todo-poderoso  que  tem 
controle sobre o mundo e a vida.

Que  nossa  petição  missionária  seja  para  que 
aprendamos a apresentar o evangelho da salvação e 
o que se deve fazer para ser salvo.

 —alcanceweb.com

Leitura bíblica diária
Até sexta-feira, dia 17 de fevereiro, devemos ler 2 

Pedro 1-3 e Lucas 1-2. Apenas um capítulo por dia! O 
plano de leitura do Novo Testamento para 2012 pode 
ser encontrado no website do Projeto Alcance: alcan-
ceweb.com

Irmãos por toda parte
• Veja por que o missionário Bill Jordan, após ape-

nas dois anos no Brasil, foi considerado grande con-
tribuinte à obra. Ele faleceu no dia 6. is.gd/jordan

• Ocimar e família não virão para cá, por enquan-
to. Pedimos a bênção de Deus por eles em Londrina.

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/
• Princípios básicos da fé cristã

Notícias do Lar Cristão em Cabreúva
de Eduardo Favoratto, Diretor Executivo— Soluci-

onamos  dois  problemas  crônicos:  documentação  e 
crianças que necessitavam de uma família. Consegui-
mos preencher todos os requisitos exigidos pelo go-
verno  quanto  aos  documentos  necessários  e 
credenciamentos em conselhos municipais.

Fomos agraciados com a saída de 20 crianças que 
foram  encaminhadas  a  parentes  próximos.  Temos 
hoje 19 abrigados.

Nossos abrigados estudam a Bíblia em pelo menos 
duas noites na semana, estudos estes dirigidos pelos 
pais sociais. Aos domingos eles participam da reuni-
ão da igreja em Cabreúva, participando da Escola Do-
minical e do culto de adoração.

O Lar iniciou o ano de 2012 com cinco batismos: 
Barbara (11), Wolmer (11), Gabriela (14), Jéssica (15) e 
Gabriel (15). Eles ainda estudarão os cursos para no-
vos convertidos ministrados na igreja em Jundiaí.

Orações pelos irmãos
• Por Rolfe e Valéria Salomão, para que consigam os 

recursos para o trabalho em São Luís do Maranhão.
• Por coragem de ensinar a Palavra de Deus e procla-

mar Cristo aos de fora.
• Para que façamos planos para a obra de Deus e te-

nhamos, pelo seu poder, força para cumpri-los.
• Pelos fracos na fé, para que entendam o Caminho 

de Cristo e busquem força no Senhor.
• Pela saúde da Paula, Daniel, Élida, Sr. Odílio, Sr. Be-

nedito, D. Carmita, D. Ritinha e Vicki.
• Para que Valéria encontre trabalho.
• Pela tia e os familiares de Haroldo neste momento 

difícil.

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

de Melo.
• Quartas, 20h, leitura na casa de Randal, Urbanova. 

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

Com Humberto 12-3674-3282.

Os caminhos de Deus

“Tire o bonzinho do outro lado. Ele sempre 
deixa você de consciência pesada”.
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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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