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No dia de Cristo
Hoje, dia 14 de julho, é Dia do Do

ente. Para os franceses, é a come-
moração da queda da Bastilha. Para 
os católicos, é Dia de São Camilo de 
Lellis,  patrono dos enfermos e dos 
hospitais.  A ONU o declarou como 
Dia  Mundial  da  liberdade  de  ex
pressão.

Seja  dia  para  honrar  profissões, 
chamar  atenção  aos  necessitados, 
celebrar datas nacionais ou marcar 
comemorações religiosas, o ser hu
mano  estabelece  dias  especiais 
para praticamente tudo.

Além do primeiro dia da semana, 
o  discípulo tem um dia especial:  o 
Dia de Cristo. Paulo o menciona em 
Fp 2.16: “Assim, no dia de Cristo eu 
me  orgulharei  de  não  ter  corrido 
nem me esforçado inutilmente”.

Este  dia  é  também chamado de 
“o dia do Senhor”. Refere-se à vinda 
de Cristo, que será diferente do que 
sua primeira vinda: “Cristo foi ofe
recido em sacrifício uma única vez, 
para tirar os pecados de muitos; e 
aparecerá segunda vez, não para ti
rar o pecado, mas para trazer salva-
ção aos que o aguardam”, Hb 9.28.

Cristo não botará o pé na terra, 
mas seu povo santo se encontrará 
com ele “nos ares”. “E assim esta
remos com o Senhor para sempre”, 
1Ts 4.2. Este fato de encontrar-nos 
com ele  e  continuar  com ele  para 
sempre é o que faz o dia tão impor
tante para o cristão.

Neste  dia  também,  como  Paulo 
diz em Filipenses, veremos os fru
tos dos nossos trabalhos. Na nossa 
fidelidade e na dos nossos converti
dos, sentiremos grande satisfação.

Não sabemos quando virá o  Dia 
de Cristo, mas será a nossa maior 
alegria.   V     —Randal

Como ser salvo eternamente
#1.  Ouvir  a  palavra,  porque  é 

Deus quem fala.
#2. Crer na mensagem, porque é 

Cristo quem salva.
#3. Resolver mudar de vida (ar

repender-se),  porque  é  o  Espírito 
quem o torna aceitável a Deus.

#4. Ser imerso na água para per
dão  dos  pecados,  porque  Jesus  é 
Senhor e Salvador. Declare a fé em 
Cristo como Filho de Deus.

#5.  Servir  fielmente  por  toda  a 
vida, porque Deus é fiel.

Ver também is.gd/salvacao

Procuro, procuro, mas não acho
Será que existe em algum lugar 

uma expressão do cristianismo que 
pratica a simplicidade e a seriedade 
como  encontrada  nas  páginas  do 
Novo  Testamento?  Será  que  tem 
um grupo que leva a sério o conteú
do  da  Bíblia?  Será  que  tem  um 
contexto  no  qual  posso  descobrir, 
sem  as  imposições  denominacio
nais, o que a Bíblia realmente diz?

Se você já fez uma ou mais per
gunta  assim,  faça-nos  uma  visita: 
is.gd/grupos.

Viu? — cartum cristão

‘MAS, PAI, SE JESUS LEVANTOU DOS 
MORTOS NO DOMINGO, O SENHOR 

TAMBÉM PODE!’

A Palavra da vida
Os  cristãos  são  “portadores  da 

palavra da vida”, Fp 2.16 TEB. 
PALAVRA. “Palavra” significa “a 

proclamação da oferta do evangelho 
em  palavras  claras  e  inconfundí
veis”  (Barclay).  E  por  trás  das 
palavras da proclamação têm as pa
lavras de Deus. A única fonte hoje 
para estas se encontra nas Escritu
ras Sagradas, a Bíblia.

A Bíblia é a palavra de Deus. Pau
lo lembrou Timóteo que as “Sagra-
das Letras [outro termo para a Bí

blia] são capazes de torná-lo sábio 
para  a  salvação mediante  a  fé  em 
Cristo  Jesus”,  2Tm  3.14.  A  Bíblia 
não é apenas fonte de informação, 
mas também da salvação.

VIDA. Pedro menciona três qua
lidades  da  palavra  de  Deus: 
incorruptível,  viva  e  permanente. 
Os  cristãos  renascem  “não  de  se
mente  corruptível,  mas  de 
incorruptível, pela palavra de Deus, 
a qual vive e permanece”, 1Pd 1.23. 
Por  causa  destas  suas  qualidades, 
ela é capaz de purificar e de fazer-
nos nascer de novo.

Jesus liga as Escrituras ao poder 
de Deus, Mt 22.29, pois por meio de
las seu poder opera para transfor-
mar  a  vida  da  pessoa  que  ouve  e 
obedece à palavra.

Moisés insistiu em que o povo de 
Israel guardasse “todas as palavras 
desta lei”, Dt 32.46. “Porque esta pa
lavra  não  é  sem valor  para  vocês, 
mas é a sua vida”, v. 47.

O justo tem sucesso porque medi
ta  constantemente na lei  (palavra) 
de Deus, Sl 1.

Quem rejeita  a  palavra  de Deus 
não se considera digno da vida eter
na, At 13.46, pois o acolhimento da 
palavra  traz  a  vida.  (Ver a  mesma 
conexão no v. 48.)

E DAÍ? Posto que a “palavra da 
vida” nos remete à Bíblia, qual deve 
ser a nossa atitude para com ela?

Devemos:
1. Ler  ela  por  inteiro,  frequente

mente;
2. Memorizar boa parte dela;
3. Guardar nela todas as coisas que 

o Senhor nos ordena;
4. Arrepender-nos sempre que nos 

desviemos dela.

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


Convite a oração para julho
Convidamos a irmandade a dedi

car-se  durante  o  mês  de  julho  à 
seguinte petição:  para que não se
jamos  levados  pelas  paixões  do  
mundo,  mas sim conduzidos pela  
direção do Espírito de Deus.

Que  nossa  petição  missionária 
seja: para que aproveitemos o tem
po de férias para o reino de Deus.

‘Orações por todas as pessoas’
• Por Reginaldo que se apresentou 

à Aeronáutica em Guará no 07/07 
para um curso de dois anos, e sua 
esposa  Rebeca,  que  ficará  em 
Porto Ferreira.

• 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 boa mudança e rápida adap
tação  de  Ricardo,  Marília  e 
Mateus em Campo Grande MS.

• Pelas  turbulências  ocorrendo 
pelo país.

Atitudes cristãs: Alegria
O  mundo  reivindica  a  alegria 

como uma qualidade sua. A do mun
do, porém, se baseia no momento e 
depende das circunstâncias.  A ale
gria em Cristo é muito diferente.

#1.  ALEGRIA  NA  SALVAÇÃO. 
A maior alegria do cristão está na 
salvação que Deus nos traz. “Então 
a minha alma exultará no Senhor e 
se  regozijará  na  sua  salvação”,  Sl 
35.9. Há uma associação forte e na
tural  entre a  alegria  e  a  salvação. 
“Com  alegria  vocês  tirarão  água 
das fontes da salvação”, Is 12.3.

Depois que Filipe ensinou e bati
zou o eunuco etíope, este, “cheio de 
alegria,  seguiu o seu caminho”,  At 
8.39.

Paulo  escreve  que  os  tessaloni
censes,  “apesar  de  muito  sofri-
mento,  receberam  a  palavra  com 
alegria que vem do Espírito Santo”, 
1Ts 1.6. Aqui, a “palavra” é a men
sagem de Cristo sobre a conversão 
e a salvação eterna, 1Ts 1.9-10; 5.8-9.

#2.  ALEGRIA  CRESCENTE. 
Esta alegria por causa da salvação 
não  diminui  após  o  batismo.  Pelo 
contrário,  ela  cresce.  Judas  louva 
Jesus  porque  apresentará  os  cris
tãos  “sem  mácula  e  com  grande 
alegria”,  Jd  24.  Esta  alegria  será 
grande, diz ele.

A notícia de que seus filhos na fé 
andam na verdade trouxe para João 
uma alegria inigualável. “Não tenho 
alegria maior”, 3Jo 4.

Paulo  acoplou  “progresso  e  ale
gria na fé”, Fp 1.25.

#3.  ALEGRIA  POR  SOFRER. 
Jesus estabeleceu a tônica no Ser
mão do Monte: a perseguição leva à 
bem-aventurança.  Quando  os  san
tos  são  perseguidos,  ele  diz: 
“Alegrem-se  e  regozijem-se”,  Mt 
5.10-12.

Aos cristãos “foi dado o privilégio 
de não apenas crer em Cristo, mas 
também de sofrer por ele”, Fp 1.29. 
Desta  forma,  Paulo  escreveu  que 
nós “nos gloriamos nas tribulações” 
pelo que estas produzem na vida do 
discípulo,  Rm  5.3-4.  Paulo  se  ale
grou nos  seus  sofrimentos a  favor 
dos convertidos, pois ele se via com
pletando no seu corpo “o que resta 
das aflições de Cristo, em favor do 
seu corpo, que é a igreja”, Cl 1.24.

De forma semelhante, Pedro en
carava  os  sofrimentos  por  Cristo 
com uma comunhão nos sofrimen
tos de Cristo, a qual se torna motivo 
de alegria agora e na sua vida. “(...) 
alegrem-se  por  estarem  tomando 
parte  nos  sofrimentos  de  Cristo, 
para  que fiquem cheios  de alegria 
quando a glória dele for revelada”, 
1Pd 3.14 NTLH.

Leitura da Semana 29
Durante a semana de 8-14 de ju

lho, leiamos os capítulos de Esdras 
1-10, 1 Coríntios 5-11, Salmos 90-92 e 
Provérbios 19.13-25.

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  se  encontra 
disponível no site alcanceweb.com.

Referência rápida: Cristão
1. Cristão  =  At  11.26;  26.28;  1Pd 

4.16
2. O cristão é:

a. Nova  criatura  em  Cristo,  Jo 
3.3-5

b. Membro  do  corpo  de  Cristo, 
1Co 12.20

c. Quem vive a nova vida, Cl 3.1-9
d. Quem  vive  por  um  novo  pa

drão, Hb 4.15
e. Cidadão no  reino  de Deus,  Cl 

1.13-14
f. Uma vara em Cristo, a videira, 

Jo 14.1-3
g. Quem espera por um lar gran

dioso, Jo 14.1-3
3. O cristão não é:

a. Apenas  uma  pessoa  boa,  At 
11.14

b. Qualquer  pessoa  religiosa,  At 
17.22

—Paul Sain, is.gd/readyref

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.

O homem bom obtém favor
“O homem bom obtém o favor do 

Senhor,  mas  o  que  planeja  malda
des o Senhor condena”, Pr 12.2 NVI.

É preciso entender a palavra bom 
em relação àquele que é a essência 
do bom—Deus. Pessoas usam a pa
lavra para falar de outros que Deus 
não  ia  considerar  boas.  Não  são 
boas porque não obedeceram à von
tade do Senhor.  Esta resposta que 
dão ao Senhor basicamente o cha
ma  de  mentiroso,  Jo  3.31-33;  1Jo 
5.10. Tal pessoa não é boa. Um ho
mem  de  intenções  malignas  pode 
ser  ou  um  homem  vil  ou  alguém 
que  decide  ignorar  o  caminho  do 
Senhor para seguir  o  seu.  Alguém 
com  intenções  malignas  anda  no 
seu próprio caminho sem respeitar 
ao Senhor. —Ron Thomas

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