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É o nosso destino uma miragem?

As frases que glorificam a viagem 
acima  do  destino  multiplicam  a 
cada dia. A última que li é a pior de 
todas até  agora:  “Abrace a alegria 
da viagem porque o destino é uma 
miragem”, is.gd/miragem.

Escrevi  para  quem  postou  esta 
frase no Twitter e disse: “Esta é a 
frase mais depressiva que eu já li. 
Se o fim é uma miragem, não pode 
haver alegria nenhuma ao longo da 
viagem”.

Para o cristão, o céu é a realidade 
maior do que a concretude da sua 
existência terrena. Deus é espírito, 
invisível, e caminhamos em sua di
reção,  pois  ele  é  mais  real,  mais 
verdadeiro, mais substancial do que 
qualquer coisa que ele tenha criado.

Nosso destino é o que dá valor ao 
momento que vivemos no presente.

Temos a alegria de viver e de so
frer por ele por causa da alegria de 
chegar junto de Deus na eternida
de.

Se o destino é uma miragem, so
mos  de  todos  os  homens  os  mais 

infelizes.  Foi  neste  sentido  que  o 
apóstolo Paulo escreveu em 1Co 15.

A glorificação do presente que se 
vive hoje é uma tendência pagã de 
valorizar as paixões e os impulsos 
carnais e de lhes dar vazão.

O cristão vive hoje em função da 
eternidade e de sua missão de pre
gar  a  Palavra,  para  que  esta 
transforme vidas e as capacite para 
a morada celestial.

Temos alegria hoje, sim, mas não 
porque  o  futuro  não  nos  promete 
nada. Pelo contrário,  nossa alegria 
está em função da recompensa fu
tura  que  esperamos  receber  no 
Além.

O mundo vive para o dia de hoje. 
Os seguidores de Cristo vivem para 
o Dia do Senhor.  E vivendo assim, 
sentem mais  alegria  e  aproveitam 
melhor  o  tempo  que  passam  aqui 
nesta jornada da vida terrena.

“Regozijem-se nesse dia e saltem 
de alegria,  porque grande é  a  sua 
recompensa no céu”, Lc 6.23.  V   

—Randal

Domingo é pouco
Nosso tempo aos domingo é pou

co para expressar a plena vida em 
comum. Pelos grupos familiares, te
mos oportunidade de conviver com 
os irmãos e edificar espiritualmente 
uns aos outros.

Além disso,  os pequenos grupos 
oferecem excelente momento para 
apresentar aos de fora um gostinho 
da importância da Bíblia como pala
vra de Deus.

Faça  parte  você  de  um  grupo: 
is.gd/grupos.

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

Viva a transformação
Jesus  foi  transformado  perante 

três apóstolos durante a sua “trans
figuração”,  Mt  17.2;  Mc  7.2.  Deus 
deixou transparecer sua glória nes
te  momento.  Ficou  evidente  aos 
olhos  dos  discípulos  sua  natureza 
verdadeira.

Os cristãos também se transfor
mam à imagem de Cristo. “E todos 
nós, que com a face descoberta con
templamos a glória  do Senhor,  se-
gundo a sua imagem estamos sendo 
transformados com glória cada vez 
maior, a qual vem do Senhor, que é 
o Espírito”, 2Co 3.18 NVI.

A palavra transformar (gr., meta
morphoo)  significa  “mudar  no 
interior de caráter ou condição fun
damental”, BGAD. (O termo ocorre 
no NT somente em Mt 17.2; Mc 7.2; 
Rm 12.2 e 2Co 3.18.) Mas esta trans
formação não fica só no interior; ela 
se manifesta na forma de agir tam
bém.  A vida em Cristo  começa no 
interior,  mas  as  palavras  e  ações 
também sofrem uma mudança com
pleta.

Esta  transformação  ocorre  pela 
renovação da nossa mente, confor
me diz Rm 12.2. 

A  transformação  e  a  renovação 
mencionadas em Romanos são um 
“processo  contínuo”  (NDITNT  IV: 
658), mas estas começam a aconte
cer no batismo, o qual Paulo chama 
de “lavar regenerador e renovador 
do Espírito Santo”, Tt 3.5.

No  segundo  século  permanecia 
ainda esta compreensão da renova
ção batismal.

A  Epístola  de  Barnabé,  escrita 
provavelmente na primeira metade 
do século II, diz: “Depois de nos ter 
renovado  com  o  perdão  dos  peca
dos, ele fez de nós um novo ser, de 
modo que tenhamos alma de crian
ça,  como  se  ele  nos  tivesse 
plasmado novamente”,  is.gd/barna
be.

O perdão dos pecados ocorre no 
momento do batismo, At 2.38.  Bar
nabé  disse  que  Deus  nos  renova 
neste ato. Ele não foi inspirado, ob
viamente,  mas  ele  entendeu  que, 
sem o batismo, não há esta renova
ção e não há nenhuma transforma-
ção espiritual.

Queremos  na  nossa  vida  a  mu
dança  para  o  melhor.  A  melhor 
mudança é a transformação efetua
da  pelo  Espírito  Santo  de  Deus. 
Obedeçamos  ao  Senhor  Jesus  o 
quanto antes, e cada dia, para que 
esta  mudança  seja  realizada  em 
nós. —Randal

Convite a oração para julho
Convidamos a irmandade a dedi

car-se  durante  o  mês  de  julho  à 
seguinte petição:

para  que  não  sejamos  levados  
pelas paixões do mundo, mas sim 
conduzidos pela direção do Espíri
to de Deus.

Que  nossa  petição  missionária 
seja:

para que aproveitemos o tempo  
de férias para o reino de Deus.

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


Viu? — cartum cristão

‘Paulo, daqui a mil anos,
ninguém vai ler esse troço!’

‘Orações por todas as pessoas’
• Pelo  irmão  Aguinaldo  Cândido, 

que precisa  de ajuda para  fazer 
uma sexta cirurgia. Informações: 
is.gd/aguinaldo.

• Pelo trabalho  de Rolfe  e  Valéria 
em São Luís do Maranhão.

• Pelos  esforços  de  Luis  Queiroz 
em Delmiro Gouveia PB.

• Pelo Projeto Irmandade Solidária 
no Pernambuco.

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

• Pelo nosso crescimento em espí
rito,  em número, no amor e nas 
boas obras.

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

• Pela rápida adaptação de Ricar
do,  Marília e Mateus em Campo 
Grande MS.

• Pelas  turbulências  ocorrendo 
pelo país.

O que fazer quando rejeitado
Segundo o evangelho de Marcos, 

Jesus enviou os Doze para pregar 
depois de ele ter sido rejeitado em 
Nazaré,  Mc 6.1-12.  Quando rejeita
do,  o  que se deve fazer? Pregar o 
evangelho!

Evangelismo 13-13-13 em Taubaté
 
 
 
 

preste o DVD, “O eterno propósito”, 
para  um  amigo!  Ofereça-lhe  fazer 
um estudo bíblico pessoal! Convide-
o a uma leitura bíblica de grupo.

Leitura da Semana 28: ‘Tua palavra 
no meu coração’

Durante a semana de 8-14 de ju
lho, leiamos os capítulos de Miquei-
as 1-7, 1 Coríntios 1-4, Salmos 88-89 
e Provérbios 18.22—19.12.

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.

O  plano  de  leitura  para  2013  se 
encontra  disponível  em  formato 
PDF no site alcanceweb.com.

Poesia: Aventura
A cada hora Cristo satisfaz,
No coração sedento reina paz;
Necessidade não terei,
A salvação eu já ganhei,
No seu poder minh’alma lhe apraz.

Promete o mundo festas de prazer,
O bem maior, viagem e lazer;
Mas aventura-mor pra mim:
Andar com Deus no seu jardim,
Às suas pisadas sempre me afazer.

Cansei das frustrações de Satanás,
Impulsos animais deixei atrás;
Desejo agradar a Deus,
Vivendo santos jubileus,
E vendo do que é Javé capaz.

—Randal Matheny © 2013

Atitudes cristãs (EBD, Taubaté)
O que distingue as atitudes cris

tãs das mundanas?
#1. Deus é quem produz nos seus 

filhos estas atitudes. Ninguém é ca
paz  de  produzi-las  por  si  só.  São 
chamadas de “fruto do Espírito” (Ef 
5.22), porque é ele quem as produz.

#2. Estas atitudes pertencem ex
clusivamente  à  fé  cristã,  porque 
refletem o caráter de Deus revelado 
em  Jesus.  Somente  ele  mostra  as 
atitudes que partem de Deus e são 
por ele definidas como boas, saudá
veis e recomendáveis.

#3. O cristão é capaz de demons
trar  estas  atitudes  sempre.  Não é 
somente nos bons momentos e nas 
horas mais fáceis que o cristão con
segue demonstrar as boas atitudes. 
Quando o sapato aperta, as pessoas 
mundanas abrem mão das atitudes 
consideradas louváveis.

#4. Tudo isso significa que é pre
ciso ter uma  conversão.  Temos de 
mudar a  partir  do íntimo.  Tem de 

haver uma modificação profunda, a 
qual  não  temos  as  condições,  nós 
mesmos,  de  efetuar.  Não  adianta 
mexer somente na superfície.

As atitudes cristãs são especiais. 
Não  podem  ser  reproduzidas  fora 
de Cristo,  pois  pertencem aos que 
têm o Espírito de Deus. —Randal

Referência rápida: Ouvir
1. Temos de ouvir o evangelho

a. Ouvir  a  palavra  de  Deus,  Rm 
10.13-17

b. Ouvir  e  aprender  do  Pai,  Jo 
6.45

c. Ouvir  e  guardar  as  palavras, 
Ap 1.3

2. O que ouvimos é importante
a. Temos de ouvir Cristo, Mt 17.5
b. A verdade nos libertará, Jo 8.32
c. ‘Tua  palavra  é  a  verdade’,  Jo 

17.17
d. Não outro evangelho, Gl 1.8-9
e. Não  doutrinas  humanas,  Mt 

15.9
3. Como ouvimos é chave

a. Receber a palavra com alegria, 
At 2.41

b. Prontos para ouvir, Tg 1.19
c. Fome da justiça, Mt 5.6
d. De boa vontade, 1Sm 3.9
e. Receber  com  mansidão,  Tg 

1.21
f. Com reverência, Lc 10.16

4. Exemplos de ouvintes
a. Sábio e tolo, Mt 7.24-27
b. Quem  ouviu  no  dia  de  Pente

costes foi tocado, At 2
c. Eunuco ouviu e fez, At 8

5. Resultados da recusa de ouvir
a. Não  pode  obedecer  Deus,  Mt 

17.5
b. Não  pode  crer  para  salvação, 

Jo 8.24
c. Não pode crescer  no conheci

mento, Hb 5-11-13
d. Será perdido eternamente,  Mt 

7.21
—Paul Sain, is.gd/readyref

Qual é a nossa missão?
“A missão da igreja em São José 

dos Campos é ser fiel a Cristo, ir ao 
Vale do Paraíba e mostrar a verda
de  aos  perdidos,  usando  todos  os 
meios  possíveis  para  trazê-los  a 
Cristo”. —is.gd/sobre

VOO DA FÉ é a folha dominical  dos cristãos no 
Vale  do  Paraíba  SP,  servindo  como  veículo  de 
comunhão,  informação  e  motivação.  Editor: 
Randal editor@irmaos.org. igreja-de-cristo.com/.

http://is.gd/aguinaldo
http://alcanceweb.com/
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