
VOO DA FÉ 25 MARÇO 2012 • NO. 108
FOLHA DOMINICAL DOS CRISTÃOS
IGREJA-DE-CRISTO.COM

IGREJAS EM DECLÍNIO
inquenta  anos  atrás,  congregações  do  povo 
do  Senhor  estavam crescendo muito  em De-

troit (EUA). Prédios grandes, com capacidade de até 
mil pessoas, estavam sendo construídas, e enchi-
das.

C

Ao  sentarmo-nos  num almoço  com  alguns  ir-
mãos  da  região  metropolitana  de  Detroit,  eles 
mencionaram que seu prédio, construído em 1968, 
tinha capacidade de 700 pessoas. A frequência atu-
al está em torno de 50-60 pessoas. Há 20 salas 
de aula. Nenhuma está em uso. A maioria dos 
irmãos sente na frente durante a reunião, e os 
visitantes ficam no fundo,  distantes.  Que cena 
desanimadora!

Ao mesmo tempo, encher o prédio deve 
ser a última preocupação da igreja. Cumprir 
a missão de Cristo deve ser a nossa preocu-
pação  (ver  Mateus  28.18-20).  Devemos 
construir relacionamentos, buscar al-
mas. Prédios são coisas secundári-
as, na melhor das hipóteses.

Não sei por que as igrejas em Detroit estão em de-

clínio. Provavelmente, há um grupo de fatores, in-
cluindo os problemas econômicos da cidade. Mas não 
importa. A missão da igreja não pode mudar.

Suponhamos que a indústria do carvão feche ama-
nhã. Mudaria a nossa congregação. Mas a nossa mis-
são nunca pode mudar.

Que a nossa presença nesta comunidade nunca 
seja limitada a apenas o nosso prédio, nem a nossa 
missão prejudicada pela economia.

Será  que  Deus  aceitará  a  desculpa:  “Mas  a 
economia  ...”,  por  nosso  fracasso  na  missão? 

Creio que não!
Lembre-se: A igreja do primeiro século não ti-

nha prédio e muitos dos cristãos eram po-
bres  (ver  Romanos  15.26).  Mesmo  assim, 
com a ajuda de Deus,  ela revirou o mundo 

(ver Atos 17.6).
Por que devemos ser diferentes?

Rick Kelley trabalha com a congregação  
na cidade de Prestonsburg, no esta-
do  americano  de  Kentucky.  A  con-

gregação está construindo um prédio novo.

Do que se trata o evangelho?
lguns  pregadores  e  professo-
res falam bastante sobre a ne-

cessidade  de  frequentar  todas  as 
reuniões  da  igreja.  Estão  corretos 
no que falam. Eu, por outro lado, 
não falo tanto neste assunto.  Tal-
vez eu deva falar mais.

A

Meu pensamento,  porém, parte 
do  princípio  de ensinar  a  dedica-
ção total a Jesus. Se uma pessoa é 
totalmente devota a ele, a frequên-
cia  nas  reuniões  espirituais  não 
deve ser problema nenhum. Deixa 
de ser, ou  deve deixar de ser, uma 
questão  para  ser  tratada  ou  um 
problema para ser resolvido.

A diferença é apenas a de ênfa-
se, e não de ensino.

Obviamente, os discípulos preci-
sam  saber  como  proceder  na  fé. 
Mas a insistência no ensino talvez 
seja melhor focando a dedicação e 
a devoção inteira como seguidores 
de  Jesus  do  que  nos  pormenores 

ou nos detalhes da nossa piedade.
Com isso,  não  quero  de  forma 

alguma  diminuir  a  importância 
destes pormenores. Pelo contrário, 
quero  dar-lhes  uma  importância 
maior devido à sua relação com o 
seguimento de Jesus.

Quando  relacionamos  todos  os 
deveres  cristãos  ao  nosso  segui-
mento de Jesus, realizamos várias 
coisas.

Primeiro,  preservamos  a  inte-
gridade do discipulado. O evange-
lho vivido por nós não é um sem-
número de atitudes sem nexo, mas 
sim um conjunto de deveres  cujo 
centro é o próprio Cristo.

Segundo,  evitamos  a  ênfase 
exagerada nesta ou naquela atitu-
de  cristã. Já  se  viu  o  irmão  que 
tem uma única pregação sobre seu 
assunto (diga-se:  obsessão) favori-
to. Quando Jesus e o seu seguimen-
to está no centro, é possível tocar 

em  todas  as  facetas  da  vida  em 
Cristo, sem perder o foco principal.

Terceiro,  demonstramos  que  o 
evangelho não se reduz a certos 
comportamentos. As pessoas pen-
sam no evangelho como um deter-
minado  comportamento,  ou  na 
proibição  de  comportamentos.  E 
quando os mestres cristãos ressal-
tam  certos  deveres,  sem  ligá-los 
clara  e  diretamente  ao  relaciona-
mento  nosso com Cristo,  acabam 
dando pano pra manga.

Fazemos bem em ensinar que a 
obediência, tão necessária à salva-
ção, é uma resposta de fé à graça 
redentora  de  Deus.  Faremos bem, 
também ao  ensinarmos o  mesmo 
aos  irmãos.  Pois  vale  o  princípio 
tanto para um como para o outro.

Do que se trata, então, o evan-
gelho?  Trata  do  Deus  que  efetua 
em nós a sua vontade pela nossa 
aproximação de Cristo.     —Randal



Convite à oração de março
Convidamos os irmãos a se dedicarem em março 

ao seguinte pedido: que em cada momento a paz de 
Cristo reine em nossos corações.

Que nossa petição missionária seja para que seja-
mos pacificadores, promovendo a paz entre Deus e os 
homens, por meio de Cristo que nos trouxe a paz.

 —alcanceweb.com

Leitura bíblica diária
Até sexta-feira, dia 30 de março, leiamos o livro de 

Atos 4-8. Apenas um capítulo por dia! O plano de lei-
tura pode ser encontrado no website do Projeto Al-
cance: alcanceweb.com

Noticias da Rosana
Do nosso irmão Edson: Rosana foi  transferida na 

quinta-feira para o Hospital  TotalCor em São Paulo. 
Na sexta-feira passou por cateterismo e hoje o médi-
co trouxe a notícia com a extensão do problema: Ela 
está com as três artérias comprometidas, sendo uma 
delas totalmente obstruída e duas com 80% de com-
prometimento. Ela passará por uma cirurgia na pró-
xima sexta-feira para colocar três pontes de safena. 
Reitero meu pedido de orações em favor da minha es-
posa e por minha família. É um momento difícil para 
todos nós.

Orações, intercessões, ação de graças
• Por Rolfe e Valéria Salomão, após sua chegada na 

semana passada em São Luís do Maranhão.
• Pelo  novo  site  www.escoladabiblia.com.br,  que 

possa ser útil no evangelismo.
• Pelos ministérios da igreja de Jundiai.
• Pelos alunos da Escola da Biblia em Jundiaí.
• Pelo crescimento na fé dos novos irmãos.
• Pela saúde, SJC: Lane, Paula, Daniel, Élida, Sr. Bene-

dito,  D.  Carmita,  D.  Ritinha  e  Vicki;  Taubaté:  Sr. 

Odílio; Jundiaí: Leide e Antonia.
• Que Valéria, Vagner e Élida encontrem trabalho.
• Pela tia e os familiares de Haroldo.

Frases
• Nós não levamos o evangelho até as pessoas; o 

evangelho é que nos leva até elas.
• Separamos o evangelismo do evangelho. O pri-

meiro já está embutido no último.
• Muito prefiro chatear alguém por falar demais 

de Cristo do que ficar quieto e deixar a pessoa ir tran-
quilamente para o inferno.

A glória da Cruz
• A humildade de Cristo que o levou à cruz resulta 

na sua exaltação “para glória  de Deus Pai”,  Fili-
penses 2.11.

• A vergonha da Cruz é a glória de Cristo, João 17.5.
• A glória da qual estamos destituídos é nos dada 

em Cristo, Romanos 3.23ss.
• “Cristo  ressuscitou dos  mortos  para  a  glória  do 

Pai”, Romanos 6.4.
• “Portanto,  recebam uns  aos outros,  assim como 

também  Cristo  nos  recebeu  para  a  glória  de 
Deus”, Romanos 15.7.

• “Para que, como está escrito: Aquele que se gloria, 
que se glorie por causa do Senhor”,  1 Coríntios 
1.31.

• A cruz é a nossa glória, Gálatas 6.14.

Os caminhos de Deus
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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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