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CORTANDO E ARRANCANDO

ans Url é um marido e pai de 56 anos de idade. 
Mora na Áustria e desde 2003 vivia de aposenta-

doria de invalidez.
H

Passaria, porém, por uma avaliação para ver se ago-
ra  teria  condições  físicas  de  trabalhar.  Se  recebesse 
avaliação positiva,  arriscava perder os benefícios do 
governo e teria de aceitar algum emprego qualquer.

A ideia foi tão repugnante para Hans que bolou um 
plano para evitar o risco.

Esperou até a família estar fora de casa, para não 
haver interferência.

Desceu no porão e com uma serra elétrica cortou 
um dos seus pés.

Para garantir que os médicos não pudessem restau-
rar-lhe o pé, ele o jogou num fogão à lenha.

Finalmente, correndo o perigo de morrer por san-
gramento,  chamou  um  ambulância  e  foi  levado  ao 
hospital.

Há algo de positivo que podemos aprender desta 
notícia triste.

Hans estava determinado a evitar um futuro que, 
para ele, seria profundamente infeliz. Ele preferia le-
var uma vida de deficiente físico à boa saúde e ao vi-
gor físico,  os quais o permitiriam desfrutar de uma 
vida feliz.

Meus amigos,  até que ponto estamos dispostos a 
sacrificar as coisas menores da vida para desfrutar da 
plenitude divina e a vida eterna?

O procedimento de Hans até nos lembra das pala-
vras de Cristo em Mateus 18.8-9:

“Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com 
que você peque, corte-o e jogue fora! Pois é melhor 
você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem 
um dos pés do que ter as duas mãos e os dois pés e 

ser jogado no fogo eterno.
“Se um dos seus olhos faz com que você 

peque, arranque-o e jogue fora! Pois é me-
lhor você entrar na vida eterna com um 
olho só do que ter os dois e ser jogado no 
fogo do inferno” (NTLH).

Hans agiu, literalmente, para ter um es-
tado muito pior do que a vida que levava. 
Nós estamos dispostos a abrir mão de ati-
tudes, hábitos e conduta que nos prejudi-
cam, para que aproveitemos tudo de bom 
o que Deus nos tem preparado?

E mais: estamos dispostos a viver sem 
alguma coisa nesta vida, para evitar algo 
muito pior do que a perda de assistência 
governamental por invalidez—a perdição 
eterna?

Talvez precisemos cortar o jogo, a imo-
ralidade, a mentira, a falsidade, o egoísmo, a ambição 
pessoal, o materialismo, a pornografia, a indecência e 
coisas  semelhantes.  Pois  quem  pratica  estas  coisas 
não entrará no céu. Assim diz a palavra de Deus:

“As coisas que a natureza humana produz são bem 
conhecidas. Elas são: a imoralidade sexual, a impure-
za, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feiti-
çarias,  as  inimizades,  as  brigas,  as  ciumeiras,  os 
acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as di-
visões,  as  invejas,  as  bebedeiras,  as  farras  e  outras 
coisas parecidas com essas. Repito o que já disse:  os  
que fazem essas coisas não receberão o Reino de Deus” 
(Gálatas 5.19-21).

Com que seriedade 
tratamos estes e ou-
tros pecados? Pensa-
mos que  a  graça  de 
Deus cobrirá a nossa 
insistência  na  trans-
gressão? Alguns pre-
gam  que  sim,  mas 
Paulo,  escrevendo 
para  cristãos, disse 
que  não.  Em  quem 
vamos acreditar?

Se não sentirmos a dor de hoje, cortando o nosso 
pé para tirar estas coisas da vida, sentiremos no Além 
uma dor incalculavelmente maior e, pior ainda, perde-
remos o prazer eterno de estarmos ao lado de Deus 
para sempre.

Não nos esqueçamos de Hans.                    —Randal
Agradecemos ao pregador Daniel Gaines a ilustração e  
sugestão da aplicação.



Convite à oração de abril
Convidamos os irmãos a se dedicarem em abril ao 

seguinte pedido: para que cada um demonstre no seu 
trabalho a dedicação cristã e dê o exemplo digno de 
Cristo.

Que nossa petição missionária seja para que, por 
meio do exemplo e da palavra no trabalho, tenhamos 
oportunidade de falar do evangelho.

 —alcanceweb.com

Leitura bíblica diária
Até sexta-feira, dia 6 de abril,  leiamos o livro de 

Atos 9-13. Apenas um capítulo por dia! O plano de 
leitura pode ser encontrado no website do Projeto Al-
cance: alcanceweb.com

Orações, intercessões, ação de graças
• Por Rosana que teve três pontos de safena na sex-

ta-feira passada.
• Por Rolfe e Valéria Salomão, após sua chegada na 

semana passada em São Luís do Maranhão.
• Que o site  www.escoladabiblia.com.br  seja  ferra-

menta na mão de Deus para salvar os perdidos.
• Que Deus abençoe os planos e ações ligados à Es-

cola da Bíblia Jundiaí, e que ajude os alunos a to-
mar a decisão de ficar com o evangelho verdadeiro 
de Jesus.

• Pelos ministérios da igreja de Jundiaí.
• Pela vida de Marcelo e Lú, para que sejam fortes, 

pacientes e sábios à frente do trabalho do Senhor.  
• 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.

• Que o novo curso público em Taubaté seja eficaz e 
alcance muitos  para  o  Caminho.  O site  do curso 
será circulobiblico.com.

• Que Valéria, Vagner e Élida encontrem trabalho.
• Pela tia e os familiares de Haroldo.

Estudos dominicais
Hoje, Jorge começa em SJCampos com um estudo 

sobre a carta aos Romanos, para o segundo trimestre 
do ano.

Em julho, Adauri ensinará um livro do Antigo Tes-
tamento e Randal fechará o último trimestre do ano 
com a matéria sobre a igreja do Novo Testamento.

Em Taubaté, continuaremos no segundo semestre 
com o estudo sobre o cristianismo original.

Frases e pensamentos
• Os de fora são visitantes ou convidados? Visitante 

é quem fica na condição de quem é de fora. Convi-
dado é aquele que é oferecido um meio de entra-
da.

• O homem começou no topo e de lá caiu nas mais 
escuras  profundezas.  Nenhum  avanço  científico 
poderia restaurar-lhe sua posição. Somente a mão 
de Deus é que pode levantá-lo.

• Em Cristo temos a visão do que Deus faria de nós, 
se permitirmos que o Espírito tenha pleno acesso 
ao interior.

• Deus determina o final dos planos e das batalhas. 
“Mas aquele dia pertence ao Senhor que reina so-
bre todos” (Jeremias 46.10 NTP). 

Os caminhos de Deus

Em órbita à terra, bilhões de emails 
impossíveis de entregar. É difícil a pa-
lavra de Deus também chegar a você?
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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.

mailto:cristaos.sjc@gmail.com
http://igreja-de-cristo.com/

	EXPEDIENTE
	Dia do Senhor e os cristãos
	CORTANDO E ARRANCANDO
	Convite à oração de abril
	Leitura bíblica diária
	Orações, intercessões, ação de graças
	Estudos dominicais
	Frases e pensamentos
	Os caminhos de Deus

