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O sofrimento de Jesus
O Antigo Testamento ensina que 

o sofrimento é um resultado direto 
ou indireto do pecado.

Ou  alguém  toma  decisões  erra
das que trazem o sofrimento como 
castigo, ou alguém é afetado injus
tamente pelas decisões erradas dos 
outros.

O  sofrimento  de  Jesus,  é  claro, 
pertence  à  última  categoria.  Ele 
morreu, “o justo pelo injusto”,  1Pe 
3.18. Jesus não cometeu os pecados 
pelos quais foi castigado.

No contexto imediato da História, 
foram os  pecados  dos  inimigos  de 
Jesus que o levaram ao sofrimento. 
No grande contexto da eternidade, 
foram os meus pecados, e seus, que 
o levaram ao Calvário.

—Lawrence O. Richards,  Exposi
tory Dictionary of Bible Words, 475

‘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.  Servem 
bem como um primeiro contato com 
a Bíblia e com seu povo obediente.

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

encontra  disponível  em  formato 
PDF no site alcanceweb.com.

Na semana de 13-19 de maio, leia
mos os capítulos de 2 Samuel 11-24, 
Atos 2-6, Salmos 64-66 e Provérbios 
15.8-21.

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.

2 Samuel 11-24. 1 e 2 Samuel são 
um  único  livro,  cujo  tema  é:  “O 
Deus  que  protege,  abençoa  e 
avalia”  (House).  Neste,  conta-se  a 
história  de  Davi.  Nestes  capítulos, 
lemos sobre a história de Davi e Ba
te-Seba,  11.1—12.25,  Problemas  e 
dificuldades  encontrados  ao  longo 
do  reinado  dele,  12.26—20.26,  e  os 
últimos anos de Davi, 21—24.

Atos 2-6. O livro de Atos é o volu
me 2,  que acompanha o evangelho 
de  Lucas.  Registra  o  começo  e  o 
crescimento  da  igreja  do  Senhor. 
Um bom esboço para o livro se en
contra em 1.8.
1. O começo da igreja, 1.1—2.42.
2. O evangelho anunciado em Jeru

salém, 2.43—8.3.
3. O evangelho anunciado em Isra

el e Síria, 8.4—12.25.
4. O evangelho anunciado por Pau

lo, 13-28.
Salmos 64-66. Salmos era o hiná

rio,  por  assim  dizer,  do  povo  de 
Israel.  O livro  é  dividido em cinco 
partes.  A leitura desta semana cai 
no  meio  da  segunda  parte,  cujo 
tema é: “O Deus que estabelece e 
protege” (House), especialmente fo
cando  a  pessoa  do  rei  Davi.  Os 
Salmos 51—65, todos de Davi, respi
ram uma atitude de busca. O 66 é 
anônimo e começa uma seção (66—
68) que recorda a história de Israel.

Provérbios  15.8-21. Esta  leitura 
faz parte da seção dos capítulos 10
—24, cujo tema é: “O Deus que ins
trui  o  íntegro”.  Esta  seção  usa 
muito as comparações entre quem 
decide pela sabedoria e quem a re
jeita.  E  nos  oferece  até  um 
pensamento para mães: “O filho sá
bio dá alegria ao seu pai, mas o filho 
sem juízo despreza a sua mãe”, Pr 
15.20 NTLH. —Randal   V 

Fontes consultadas: Paul R. Hou
se,  Teologia do Antigo Testamento;  
Introduções  na Bíblia  na  Lingua
gem de Hoje.

‘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, e 
pelos estudos na casa do sr. Odí
lio.

• 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, Vagner 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.

“Pedro respondeu: —Arrependam-
se, e cada um de vocês seja batiza-
do em nome de Jesus Cristo para 
que os seus pecados sejam perdoa-
dos, e vocês receberão de Deus o  
Espírito Santo”. —Atos 2.38 NTLH

13-13-13. Vamos usar os 13 meios de 
evangelização  durante  o  ano  de 
2013  para  ganhar  13  almas  para 
Cristo. “Por todos os meios”!

Viu? — cartum cristão

Na terra, você era corretor de 
imóveis. Não pode me arrumar uma 
nuvem com piso de madeira e mais 

armários?

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