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Espírito organizador
O  Espírito  Santo,  escreveu  o  ir

mão H. Leo Boles, é “organizador e 
aperfeiçoador”  de  duas  esferas,  a 
natural e a espiritual.

O Espírito estava presente na cri
ação. A Bíblia diz a seu respeito: “o 
Espírito de Deus se movia por so
bre as águas” (Gn 1.2 NBV). Sobre a 
terra “vazia e sem forma definida”, 
ele agiu e a ela trouxe ordem.

Ele  também  traz  ordem  e  paz 
para a vida vazia e indefinida.

Ele revela,  e  nos  ajuda a tomar, 
as  atitudes  corretas  que  trazem a 
estabilidade e a permanência.

Por isso, ele é considerado a ori
gem de todo  o  bem produzido  em 
nossa vida: “Afinal de contas, o Rei
no de Deus não é o que comemos 
ou  bebemos,  mas  sim a  justiça,  a 
paz e a alegria que vêm do Espírito 
Santo” (Rm 14.17).

As virtudes do seguidor de Cristo 
são  “o  fruto  do  Espírito”.  “Mas 
quando  o  Espírito  Santo  controlar 
as  nossas  vidas,  ele  produzirá  em 
nós esta espécie de fruto: amor, ale
gria,  paz,  paciência,  retidão, 
bondade, fidelidade, mansidão e do
mínio próprio” (Gl 5.22-23).

E  como  é  que  ele  produz  estas 
coisas  em nós? Chega a ser  auto
mático após o nosso batismo?

Pelo  contrário,  é  preciso  muito 
esforço e dedicação. Devemos fazer 
como Paulo disse a Timóteo:

“Conserve o padrão da sã doutri
na que você ouviu de mim, na fé e 
no  amor  que  há  em Cristo  Jesus; 
guarde o bom depósito com a ajuda 
do  Espírito  Santo,  que  habita  em 
nós” (2Tm 1.13-14 BND).

Quando fazemos isso, a vida fica
rá  bem  organizada,  porque  quem 
trabalha em nós sabe o que faz.   V 

Leituras da semana
Durante a semana de 7-13/jan, lei

amos  Gênesis  12-35,  Mateus  5-10, 
Salmos 4-6 e Provérbios 2.6—3.15.

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
Os  kits  estão  tomando  forma, 

mas ainda há vários recursos a in
cluir.  Faltam  cópias  do  “Estudo 
Bíblico  Pessoal”  do  irmão  Walter 
Kreidel,  mas  temos  a  permissão 
dele  para  reproduzi-lo.  Procurare
mos meios para isso em breve.

(…) para que a palavra do Senhor  
se espalhe rapidamente e triunfe 
por onde quer que vá,(...)
—2Ts 3.1 NBV

Orações por todos
• Pelos  irmãos  em  viagem:  José 

Roberto  em  MG,  Leocilane  no 
PE.

• 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, aguardando ci
rurgia  ainda  por  tumor  no 
cérebro.

• Gratidão pelas bênçãos do ano.
• Pelos governantes, “a fim de que 

possamos viver em paz e tranqui
lidade,  passando  o  nosso  tempo 
vivendo  piedosa  e  dignamente” 
(1Tm 2.2 NBV).

• Que  cada  irmão  busque  fazer  a 
vontade  do  Senhor,  sem  insistir 
nos próprios interesses.

Estudos dominicais
Hoje,  Paulo  Lelis  começa  uma 

nova  série  de  estudos  dominicais 
em SJCampos às 9h30. Randal inici
ará  em  Taubaté  às  16h  um  novo 
curso sobre 1-2 Tessalonicenses.

Grupos Leitura Bíblica
Para  informações  sobre  os  gru

pos, inclusive locais e datas, veja na 
Internet neste espaco: is.gd/grupos

Motivo forte
Eu creio que na frase: “como nos 

portamos  (...)  entre  vocês”  (1Ts 
2.10),  está  incluída  também,  além 
do poder da pregação, toda a condu
ta  de  Paulo  e  seus  colegas 
missionários.  Sua  conduta  confir
mou sua pregação. É neste sentido 
que  a  frase:  “em  seu  favor”  (1Ts 
1.5), significa: “a fim de ganhá-los”. 
Este seria um motivo forte, mas não 
o  único,  para  tal  prudência  santa, 
isto  é,  para  ganhar  os  de  fora  (Cl 
4.5; cp. 1Co 9.19). 

—Jamieson, Faussett e Brown

Puxa, só fala nisso
Os  peritos  em  marketing  dizem 

que  uma  pessoa  tem  de  ver  uma 
mensagem comercial repetidas ve
zes  antes  que  fique  registrada  na 
mente.

Esperamos que os cristãos sejam 
mais espertos ao lerem mensagens 
espirituais,  pegando  na  primeira 
vez o sentido dela. Mesmo assim, é 
preciso  frisar  a  importância  das 
nossas metas de trabalho.

Então,  voltemos  a  falar  sobre  o 
Evangelismo 13-13-13.

Um  novo  trabalho  nas  Filipinas 
espera ganhar 100 almas neste ano. 
Ao lado da meta deles, a nossa pro
posta parece muito modesta.

O  que  faremos  em  2013,  que  já 
adentramos?  Qual  o  nosso  plano 
para ganhar os de fora? Ficaremos 
sem plano, sem objetivo, sem meios 
concretos,  esperando acontecer  ao 
acaso, dependendo apenas de o Se
nhor mover, sem a nossa atenção?

Ou faremos planos, traçando ob
jetivos  e  meios  que  darão  pés  ao 
bom desejo de crescer em número?

A hora de fazer os planos já che
gou. Que a igreja do Senhor sinta a 
urgência da tarefa, e a necessidade 
de cumprir a missão de Cristo.

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