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Os apóstolos revelam a vontade de 
Cristo: Jesus os ordena

Nota:  Este artigo da autoria do  
irmão  Allen  Dutton  é  inédito  no  
Brasil,  traduzido  de  uma  revista  
de 1962.

Então, Jesus aproximou-se deles  
e disse: “Foi-me dada toda a auto
ridade  nos  céus  e  na  terra.  19  
Portanto,  vão  e  façam  discípulos  
de  todas  as  nações,  batizando-os  
em nome do Pai e do Filho e do Es
pírito  Santo,  ensinando-os  a 
obedecer a tudo o que eu lhes orde
nei.  E  eu  estarei  sempre  com  
vocês,  até  o  fim  dos  tempos”,  Mt 
28.18-20 NVI

Jesus  tem toda  autoridade,  por
que ele  é  Filho de Deus e porque 
ressurgiu  vitorioso  sobre  a  morte. 
Depois  da sua  ressurreição  do tú
mulo,  Jesus  ordenou  que  seus 
apóstolos ensinassem toda nação “a 
obedecer a tudo o que eu lhes orde
nei”. Estas nações, então, ouviriam 
os mandamentos de Jesus por meio 
de seus apóstolos.

Jesus  garantiu que seus apósto
los  lembrariam  de  tudo  o  que  ele 
lhes tinha ensinado: “Mas o Conse
lheiro,  o  Espírito  Santo,  que o  Pai 
enviará em meu nome, lhes ensina
rá  todas  as  coisas  e  lhes  fará 
lembrar tudo o que eu lhes disse” 
(Jo 14.26). Esta foi a garantia de Je
sus:  os apóstolos e  outros homens 
inspirados  ensinariam  a  verdade. 
Jesus  não  queria  deixar  obra  tão 
importante nas mãos dos seus dis
cípulos  sem  dar-lhes  orientação 
divina.

A carta de Paulo aos coríntios en
sina que os apóstolos ensinaram a 
outros  o  que  o  Espírito  lhes  tinha 
ensinado.  “Delas  também falamos, 

não  com  palavras  ensinadas  pela 
sabedoria  humana,  mas com pala
vras  ensinadas  pelo  Espírito, 
interpretando  verdades  espirituais 
para  os  que  são  espirituais”  (1Co 
2.13).

A igreja, então, aceitou o ensina
mento  dos  apóstolos  “não  como 
palavra de homens,  mas conforme 
ela  verdadeiramente é,  como pala
vra de Deus” (1Ts 2.13).

Assim,  o  ensinamento  de  um 
apóstolo  tinha  tanta  autoridade 
como  as  próprias  palavras  de  Je
sus.  Jesus  falou  por  meio  do 
Espírito, a quem falou por meio dos 
apóstolos, que, por sua vez, falaram 
a vontade de Cristo aos homens.   V 

‘Examinaram todos os dias’
Por  mais  importante  que  seja  o 

domingo,  a  reunião  dominical  não 
nos  oferece  todos  os  recursos  de 
que precisamos para a nossa fé.

Para isso, no Vale do Paraíba, há 
grupos  de  leitura  bíblica  e  oração 
que se reúnem durante a semana. 
Nesse link, há informações sobre os 
grupos: is.gd/grupos

Se não há um grupo em local ou 
dia  conveniente,  comece  um  você 
mesmo.

O princípio é simples: Encontra
mo-nos para ouvir uma palavra de 
Deus, compartilhar nossas necessi
dades, e orar juntos.

Tais  grupos  também  tem  como 
propósito introduzir os não cristãos 
à atualidade da Bíblia por meio de 
uma aplicação espiritual.

“O fruto da retidão é árvore da  
vida, e aquele que conquista almas 
é sábio”. —Provérbios 11.30 NVI

‘Tua palavra no meu coração’
O  plano  de  leitura  para  2013  se 

encontra  disponível  em  formato 
PDF no site alcanceweb.com.

Na semana de 22-28 de abril, leia
mos  os  capítulos  de  Rute  1-4, 
1Samuel  1-15,  Lucas 11-15,  Salmos 
52-55 e Provérbios 13.24—14.12.

Uma sugestão de leitura seria a 
de  ler  os  textos  do  Antigo  Testa
mento  na  segunda  e  terça,  os  do 
Novo na quarta,  os dos Salmos na 
quinta e os dos Provérbios na sexta.

Salmo 1 afirma que “nessa lei [o 
justo]  medita dia  e  noite” (v.  2).  A 
meditação  diária  na  palavra  de 
Deus é a fonte da vida espiritual.

‘Orações por todas as pessoas’
• Pelos que estão estudando a Bí

blia  para  seguir  a  Cristo,  ou 
aproximando-se do Reino.

• Pelo  novo  grupo  de  estudo  em 
Taubaté, orientado por Ricardo.

• Pelo crescimento dos irmãos em 
espírito,  em número,  no amor e 
nas boas obras.

• Pela saúde de D. Carmita, Élida, 
sr. Benedito, sr. Odílio, Rose, Pau
la e Daniel, D. Claudete.

• Por emprego para Lane, Wagner 
e Leila.

• Pelo  tratamento  de  Graça  após 
cirurgia no cérebro.

• Por Randal e Vicki, ao perderem 
parte do seu sustento.

Uso dos DVDs do KitEvangelismo
Se  você  não  recebeu  sua  cópia 

(uma por unidade familiar) o DVD: 
“O  eterno  propósito”,  favor  falar 
com Randal.

Os DVDs são para uso em estu
dos  pessoais  e  de  grupo.  Além 
disso, pode emprestar para alguém, 
quando impossibilitado de combinar 
horário de estudo pessoal.

Bote isso no Facebook!
“Não  me  envolvo  com  coisas  

grandiosas nem maravilhosas de
mais  para  mim” (Sl  131.1  NVI). 
“Coisas  grandiosas”  estão  fora  do 
meu  controle  e  as  “maravilhosas 
demais” acima da minha compreen
são. Tudo neste mundo não precisa 
de uma opinião. Bote isso no Face
book! Esta abordagem à vida não é 
de  ignorar  realidades,  mas  saber 
que  nem todo  assunto  é  da  nossa 
competência. —John T. Polk, II

Viu? — cartum cristão

‘Eu fiz download duma nuvem’.

http://igreja-de-cristo.com/
http://fellowshiproom.org/2013/04/16/psalm-131-what-it-means-to-grow-up/
http://is.gd/grupos
http://alcanceweb.com/
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