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O prazer de ajudar
Que alegria poder ajudar alguém 

conhecer a palavra de Deus! Todos 
nós ainda aprendemos, todos preci
samos  ser  humildes  perante  a 
Palavra  de  Deus,  mas  também  é 
nosso dever e prazer partilhar com 
outros a grande esperança em Cris
to Jesus.

Não  há  tempo  melhor  investido 
do que em ajudar uma outra pessoa 
conhecer a grandeza de nosso Deus 
e o amor do Senhor Jesus.

Se há uma escolha entre um pro
grama  de  entretenimento  ou  uma 
oportunidade de ensinar o evange
lho, o cristão não pensa duas vezes. 
Para fazer esta escolha, não demo
ra nada!

Afinal, para isso fomos chamados 
por Cristo.

O prazer dele foi o de fazer a von
tade  de  Deus,  como  também  é 
nosso prazer. E a vontade do Pai é 
para  que ninguém se pereça,  mas 
tenha a vida eterna.   V 

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

amos Gênesis  36-50,  Mateus 11-15, 
Salmos 7-9 e Provérbios 3.16—4.10.

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
Estamos  vendo com  uma  copia

dora  a  reprodução  do  curso: 
“Estudo bíblico pessoal”,  do irmão 
Walter Kreidel.

O  DVD:  “O  eterno  propósito”, 
deve chegar em poucos dias.

As pastas já foram compradas e 
já contêm alguns recursos como o 
curso:  “Jesus  Cristo,  o  caminho 
simples”.

Como é feliz aquele que não segue 
o conselho dos ímpios, não imita a 
conduta dos pecadores, nem se 
assenta na roda dos zombadores! 
Ao contrário, sua satisfação está 
na lei do Senhor, e nessa lei medita 
dia e noite. —Salmo 1.1-2 NVI

Orações por todos
• Pelos  irmãos  em  viagem:  José 

Roberto  em  MG,  Leocilane,  Ri
card e Marília 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,  após  cirurgia 
na quinta-feira.

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

‘A diferença é você’
Sermão  em  SJC:  Você  pode  ser 

uma  pessoa  apenas  no  reino  de 
Deus que fará uma grande diferen
ça.  Você ser esta  pessoa por  meio 
de três atitudes:
1. Pela  ____________  aos  manda

mentos de Cristo.
2. Pela  ______________  nas  pro

messas de Deus.
3. Pela ______________ no poder do 

Espírito Santo.
Veja as respostas: is.gd/diferenca

Grupos Leitura Bíblica
Vários grupos se reúnem durante 

a  semana, terças,  quartas,  e sába
dos.  Para  informações,  veja  na 
Internet neste espaco: is.gd/grupos

Toneladas de literatura
Roger  Dickson  trabalhou  vários 

anos  no  Brasil.  Hoje,  ele  mora  na 
África  do  Sul  e  o  ministério  dele, 
Missões  Internacionais  Africanas, 
alcança  boa  parte  do  continente. 
Acaba de noticiar que, em 2012, dis
tribuiu 108 toneladas  de literatura. 
Entre as publicações são a Bíblia do 
Professor e a Biblioteca de Pesqui
sas Bíblicas.

Boa parte deste material é dispo
nível, em inglês, online nesse link:

www.africainternational.org/

Taubatenses fazem 13
No primeiro sábado de janeiro, os 

irmãos em Taubaté decidiram ado
tar o  Evangelismo 13-13-13,  usan-
do  13  meios  de  evangelismo  em 
2013 para ganhar 13 almas.

Os 13 meios incluem esses:  Dis
tribuir  Bíblias,  KitEvangelismo, 
Internet  (página  no  site  da  igreja 
para salvação), folhetos, campanha 
de pregação evangelística, aulas pú
blicas pelo Círculo Bíblico Brasilei-
ro,  cursos  por  correspondência, 
promover  World  English  Institute, 
programa de rádio/Internet ou Han
gouts  do  Google,  anúncio  em 
jornais  oferecendo  cursos,  grupos 
pequenos de leituras bíblicas, Ques
tionário de Interesse e DVD Eterno 
Propósito.

Parabéns aos pais

Nossos parabéns a Micah e Valé
ria pelo nascimento de Tessa Raye 
no dia 9 na cidade de Nashville. Ela 
chegou pesando 3,94 kg e medindo 
51,4 cm, por parto natural.  Já che
garem em casa.

Ouvimos falar que os avós estão 
bastante felizes, também.

Valéria terá uma licença do traba
lho de um mês.

http://igreja-de-cristo.com/
http://is.gd/diferenca
http://is.gd/grupos
http://www.africainternational.org/
http://alcanceweb.com/

	O prazer de ajudar
	Leituras da semana
	Oração para janeiro
	KitEvangelismo
	Orações por todos
	‘A diferença é você’
	Grupos Leitura Bíblica
	Toneladas de literatura
	Taubatenses fazem 13
	Parabéns aos pais

