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O mundo acabou
No dia 12/12/12  o mundo acabou 

para Felipe Moreno. O morador da 
cidade de San Bernadino,  na  Cali
fórnia, foi a uma festa temática “fim 
do mundo” no dia 12 e acabou sendo 
baleado. O homem de 20 anos não 
resistiu aos ferimentos e morreu.

Neste dia Felipe entrou na eterni
dade e para ele o mundo físico, com 
a vida terrena, acabou.

Provavelmente,  ele  morreu  des
preparado para encontrar-se com o 
Juiz de toda a terra.

Uma recente leitura bíblica, para 
o dia 26/12, foi 2Ts 1, sobre a vinda 
de Cristo  e  o  juízo final.  Paulo diz 
que Deus castigará as pessoas “que 
não conhecem a Deus e não obede
cem ao Evangelho de Nosso Senhor 
Jesus”, v10.

Se não obedecemos a Deus nesta 
vida,  não haverá esperança para a 
vida eterna. Pois Jesus é a “fonte da 
salvação eterna a todos os que lhe 
obedecem”, Hb 5.9.

Por isso Jesus disse a respeito do 
seu  Pai:  “E  eu  bem  sei  que  seu 
mandamento  é  a  vida  eterna”,  Jo 
12.50. Ele tinha certeza disso. “Man
damento”  significa  que  temos  de 
obedecer.  Esta  obediência  resulta 
na vida eterna. 

Felipe Moreno descobriu a verda
de disso, mas foi tarde demais.

Será  que  nós  a  descobriremos, 
antes do nosso mundo acabar?   V 

Leituras da semana
Durante a semana de 1-6/jan, lei

amos  Gênesis  1-11,  Mateus  1-4, 
Salmos 1-3 e Provérbios 1.1-2.5.

O novo plano de leitura para 2013 
se encontra disponível em formato 
PDF  no  site  alcanceweb.com.  O 
novo plano inclui toda a Bíblia.

Oração para janeiro
Peçamos a Deus pelos novos es

forços de abrir trabalhos, como o de 
Rolfe e Valéria em São Luís do Ma
ranhão.

Que  nossa  petição  missionária 
seja para que atuemos mais no seu 
reino para trazer as Boas Novas de 
paz a todos.

KitEvangelismo
Ficará  à  disposição  dos  irmãos 

em  breve  o  KitEvangelismo,  uma 
pasta de materiais de apoio para a 
evangelização. Estes incluem vários 
tipos de estudos pessoais, folhetos, 
agenda e panfletos.

Um recurso será o estudo evan
gelístico  em  DVD:  “O  eterno 
propósito”.

Já  estão  disponíveis  no  site  das 
igrejas vários materiais, entre eles:
• Folheto: “Qualidade de vida”
• “Perguntas para examinar o  co

ração”

(…) por isso que oramos continu-
amente por vocês, a fim de que o  
nosso Deus os torne dignos do 
chamado que lhes dirigiu, e para 
que ele, com seu poder, os faça 
realizar todo bem que desejam e 
dinamize o trabalho da fé que 
vocês têm. Desse modo, o nome do 
Senhor Jesus será glorificado em 
vocês e vocês também serão 
glorificados nele, conforme a 
graça do nosso Deus e do Senhor 
Jesus Cristo. —2Ts 1.11-12

Orações por todos
• Pela  família  da  D.  Ritinha,  por 

causa do falecimento do seu ma
rido Luiz, no 24/12.

• Pelos  irmãos  em  viagem:  José 
Roberto em MG, Valéria e filhos 
na  BA,  Leocilane  no  PE,  Hum
berto e Aline em Porto Ferreira.

• Pelos que estão estudando a Bí
blia  para  seguir  a  Cristo,  ou 
aproximando-se do Reino.

• Pelo  crescimento  das  congrega
ções em espírito, em número, no 
amor e nas boas obras.

• Por saúde de D.  Carmita,  Élida, 
sr. Benedito, sr. Odílio, Rose.

• Por Graça  (SJCampos),  interna
da  no  Hospital  Santa  Casa  em 
Barra Mansa RJ.

• Gratidão pelas bênçãos do ano.

Agradecimento

Vários irmãos depois do almoço

Em Guará, a família de Wilson e 
Fátima, com os filhos Cleiton e Bi
anca, e seu namorado, recebeu vá-
rios irmãos para o almoço no Natal. 
Estiveram presentes  Jorge,  Paula, 
Daniel, sr. Benedito, Adauri, Randal 
e  Vicki,  e  também João,  irmão  de 
Paula e Wilson, e a mãe da Fátima. 
A mesa foi farta, a comida saborosa 
e a comunhão alegre. Agradecemos 
a eles a amorosa hospitalidade.

Estudos dominicais
Em  janeiro,  Paulo  Lelis  começa 

uma nova série de estudos domini
cais em SJCampos às 9h30. Randal 
iniciará em Taubaté às 16h um novo 
curso sobre 1-2 Tessalonicenses.

Agenda
Não haverá leitura bíblica no Ur

banova (SJC) no dia 02/01 por causa 
dos  feriados.  Favor  verificar  ante
mão  com  os  guias  dos  grupos 
quanto aos encontros durante os fe
riados.

Veja  estas  informações  sobre  os 
grupos: is.gd/grupos

Novamente, 13-13-13
Na semana passada, lançamos a 

ideia de usar 13 meios de evangelis
mo  no  ano  de  2013,  pedindo  para 
que Deus nos dê 13 almas como fru
to desta obra.

Nem  todos  teriam  de  participar 
de todos os 13 meios.  Mas haveria 
meios suficientes para todos. O Kit-
Evangelismo já seria um destes.

No primeiro número da nova re
vista  para  obreiros,  Ministério  & 
Missão,  a ser lançado no dia 1º de 
janeiro,  haverá  umas  sugestões 
para os 13 meios. Veja aqui o link de 
M&M: is.gd/missao

Alguns pensam que o número 13 
seja o do azar. Para nós pode ser o 
número da bênção de Deus.

http://igreja-de-cristo.com/
http://alcanceweb.com/
http://is.gd/missao
http://is.gd/grupos
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