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SERVINDO OS PEQUENINOS DE JESUS - QUEM SÃO?
Pr Robinson Valadares
Mateus 25, 31-46
31. “Quando o Filho do Homem vier
em sua glória, acompanhado de
todos os anjos, ele se assentará
em seu trono glorioso. 32. Todas
as nações da terra serão reunidas
diante dele, e ele separará uns dos
outros, assim como o pastor separa
as ovelhas dos cabritos. 33. E colocará as ovelhas à sua direita e os
cabritos, à sua esquerda. 34. Então
o Rei dirá aos que estiverem à sua
direita: ‘Vinde, benditos de meu
Pai! Recebei em herança o Reino
que meu Pai vos preparou desde a
criação do mundo! 35. Pois eu
estava com fome, e me destes de
comer; estava com sede, e me
destes de beber; eu era forasteiro,
e me recebestes em casa; 36. estava nu e me vestistes; doente, e
cuidastes de mim; na prisão, e
fostes visitar-me’. 37. Então os
justos lhe perguntarão: ‘Senhor,
quando foi que te vimos com fome
e te demos de comer? Com sede, e
te demos de beber? 38. Quando foi
que te vimos como forasteiro, e te
recebemos em casa, sem roupa, e
te vestimos? 39. Quando foi que te
vimos doente ou preso, e fomos te
visitar? ’ 40. Então o Rei lhes res-

ponderá: ‘Em verdade, vos digo:
todas as vezes que fizestes isso a
um destes mais pequenos, que são
meus irmãos, foi a mim que o fizestes!’ 41. Depois, o Rei dirá aos que
estiverem à sua esquerda: ‘Afastaivos de mim, malditos! Ide para o
fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. 42. Pois
eu estava com fome, e não me
destes de comer; com sede, e não
me destes de beber; 43. eu era
forasteiro, e não me recebestes em
casa; nu, e não me vestistes; doente e na prisão, e não fostes visitarme. 44. E estes responderão:
‘Senhor, quando foi que te vimos
com fome ou com sede, forasteiro
ou nu, doente ou preso, e não te
servimos? ’45. Então, o Rei lhes
responderá: ‘Em verdade, vos digo,
todas as vezes que não fizestes
isso a um desses mais pequenos,
foi a mim que o deixastes de fazer!
’ 46. E estes irão para o castigo
eterno, enquanto os justos irão
para a vida eterna”.

agrada a Deus?
- qual tem sido a nossa atitude
diante de Deus e diante dos homens?
- quem irá para a direita e quem irá
para a esquerda?
- o que temos feito do projeto que
Deus colocou em nossas mãos?
- o que Jesus tentou ensinar? porque? o que aprendemos?
Deus quer que O sirvamos na pessoa do nosso próximo, especialmente dos pequeninos mais carentes. Estamos num terreno de provas, onde Deus verifica o que nós
fazemos para Ele e como o fazemos.

Deus deseja, em sua eternidade,
separar-nos para a direita. Eu quero a direita.

- Todas as nossas ações, omissões, conceitos, filosofias, princípios morais e éticos, caráter, preconceitos e discriminações um dia
serão revelados
- segundo o texto, que tipo de ação
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TU MESMO ERAS UM DELES
"No dia em que, estando tu
presente, estranhos lhe levaram
os bens, e estrangeiros lhe
entraram pelas portas e deitaram sortes sobre Jerusalém, tu
mesmo era um deles" (Obadias
1.1)

além desta: “O que você está
fazendo aqui?” Embora sejamos tão perdoados, tão redimidos, tão instruídos e tão abençoados, ousaremos utilizar
nossas mãos na prática do mal?
De modo nenhum!

Em seu tempo de necessidade,
Edom devia bondade fraternal
a Israel, mas ao invés disto, os
homens de Esaú uniram forças
com os inimigos de Israel. Na
sentença acima, ênfase especial é colocada na palavra tu,
como quando César exclamou
para Brutus:"Até tu, Brutus”.
Uma ação má pode se tornar
pior por causa da pessoa que a
praticou. Quando o povo eleito
de Deus comete pecado, pecamos com ênfase, visto sermos
altamente favorecidos. Se um
anjo colocasse a mão em nosso
ombro, quando cometemos
uma ação errada, ele não precisaria usar outra repreensão

Alguns minutos de confissão
podem ser benéficos para
você , amado leitor. Você já se
comportou como o ímpio? Em
uma festa vespertina, certas
pessoas riram por causa de
uma piada indecente. Você
agiu como eles, e a piada foi
completamente inofensiva aos
seus ouvidos. Quando palavras
desagradáveis foram proferidas
a respeito dos caminhos de
Deus, você permaneceu em
silêncio tímido, parecendo um
dos que falaram tais palavras.
Quando pessoas mundanas
negociavam no mercado e
conduziam transações avarentas, não era você como um

deles? Quando buscavam a
vaidade, não era você tão
ganancioso pelo ganho quanto
eles?
Qualquer diferença poderia ser
discernida entre você e eles?
Existe alguma diferença?
Estamos em contato íntimo.
Seja honesto consigo mesmo e
assegure-se de que você é uma
nova criatura em Cristo Jesus
(ver 2 Coríntios 5.17). Quando
estiver certo disso, prossiga
com vigilância, para que ninguém lhe diga novamente: “Tu
mesmo eras um deles”.
Você não deseja compartilhar
da eterna condenação deles;
por que ser semelhante a eles?
Posicione-se ao lado do povo
de Deus e não ao lado do
mundo.
Fonte: Ministério Fiel - Devocional CHARLES SPURGEON

Características de um bom professor por Cristina Mellin
Jesus
respondeu:
"O que é
impossível
para os
homens é
possível para
Deus".
Lucas 18:27

As características do professor estão muito ligadas
à sua personalidade e ao
seu caráter.
Estas características são
também individuais e dependem da situação e da
matéria.
Sugerimos que você faça
uma lista que contenha 5
(cinco) características de
um bom e experiente professor.
Geralmente os educadores
estão de acordo com respeito às qualidades necessárias.
Como resultado de um
seminário, professores
elaboram uma lista que
contém as características
(importantes) de um bom
professor, a saber:
1. Conhece profundamente
a matéria a ser ensinada.
2. Prepara cada aula de
forma específica, identificando claramente o objetivo de cada lição e aula.
3. Explica aos alunos o
objetivo da lição.
4. Explica o motivo da tarefa a ser realizada.
5. Cria um ambiente agradável para o aprendizado.
6. Gosta de trabalhar com
os alunos.
7. Dá instruções claras e é
bem organizado.
8. Apresenta o conteúdo da
matéria com modelos ou

exemplos.
9. Mantém-se dentro dos
limites do objetivo.
10. Exige muito dos alunos,
treina-os para que sejam
responsáveis quanto ao
estudo.
11. Atua de maneira constante.
12. É dedicado e responsável, exige muito de si mesmo.
13. É criativo, versátil na
maneira de ensinar, possui
novas idéias e novos materiais.
14. É entusiasta e enérgico, porém aceita idéias dos
alunos.
15. Notifica o aluno quanto
ao seu aproveitamento.
16. É flexível, está sempre
disposto a dar e receber
(aconselhar e escutar).
17. Provê oportunidades de
aprendizagem para os
alunos atrasados ou avançados sem causar embaraços, isto é, adapta o ensino
segundo as necessidades
individuais dos alunos.
18. Estimula a sala de aula
para que haja respeito
mútuo e cooperação (lições
e pesquisas em grupo).
19. Trata os alunos como
indivíduos.
20. Respeita as opiniões
dos alunos, reagindo sempre de maneira construtiva.
21. Encoraja os alunos a

melhorar e ter um bom
conceito de si mesmos.
22. Tem senso de humor,
expressa seus sentimentos
e atitudes.
23. Tem um relacionamento amigável com os alunos,
mantendo a disciplina.
24. Coopera com os outros
professores.
25. Veste-se de forma
adequada.
26. Usa métodos de ensino
comprovados.
27. Continua seu desenvolvimento profissional.
28. Conhece a vida pessoal dos alunos.
29. Importa-se em conhecer a comunidade e os
recursos locais.
Várias pesquisas indicam
cinco pontos essenciais
que descrevem um bom
professor. São eles:
1) Conhecer bem a matéria.
2) Tratar os alunos como
indivíduos e ser amigável.
3) Ser criativo, entusiasta e
inovador no preparo das
aulas.
4) Ser exigente e manter a
disciplina.
5) Manter-se dentro dos
limites do objetivo.
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DEUS GOSTA DE FESTA
Pr Carlão
O Livro de Levítico no
Velho Testamento trata
das festas do Senhor e
dos seus participantes,
dentre outras coisas.
No capítulo 23, listam-se
oito grandes festas, todas
elas orientadas por Deus,
que são: o Sábado, a Páscoa, a festa dos Pães sem
fermento, a festa da Pri-

meira Colheita (Primícias),
a festa do Pentecostes,
festa das Trombetas (ano
novo civil), dia da Expiação
e a festa dos Tabernáculos.
Estas festas eram chamadas de santas convocações e estavam relacionadas com as vitórias do
povo de Israel e com as
colheitas da terra.
Os homens eram convoca-

dos para participar de pelo
menos três festas: Páscoa,
Pentecostes e Tabernáculos. As festas eram celebradas para lembrar a
bondade de Deus e agradecer as bençãos divinas.
Durante 77 (setenta e sete) dias do ano, o povo
fazia festa, dedicando-se à
adoração e ao culto ao
Deus Jeová.
A CEEN comemorou no

último dia 23 de julho a
Festa das Nações, que já
se tornou uma marca de
nossa igreja, onde os irmãos puderam se alegrar
e conhecer outros membros de nossas igrejas.
Os judeus da diáspora
costumavam dizer: ano
que vem em Jerusalém,
nós, aproveitando o gancho, dizemos ano que vem
de novo na Festa das Nações.

ESTOU SEMPRE CONTIGO!
Todavia, estou sempre
contigo. (Salmos 73.23)
Todavia – apesar de todo
o embrutecimento e ignorância que Davi[1] acabara de confessar a Deus,
era verdadeiro e certo que
ele fora aceito, perdoado
e abençoado pela constante presença de Deus.
Plenamente consciente da
perda de sua própria posição, e da falsidade e vileza de sua natureza, ainda
assim, numa manifestação de fé, ele cantou:
“Todavia, estou sempre
contigo”.
Crente, esforce-se para
afirmar, em espírito semelhante
ao
de
Davi:
“Todavia, visto que eu
pertenço a Cristo, estou

continuamente com Deus!
“
Isto significa que estou de
contínuo em sua mente.
Deus está sempre pensando em mim, para o
bem. O Senhor nunca
dorme; Ele está vigiando
perpetuamente em favor
do meu bem- estar. Estou
constantemente nas mãos
dEle, de modo que ninguém será capaz de arrancar-me dessas mãos.
Estou continuamente no
coração dEle, colocado ali
como um memorial, tal
como o sumo sacerdote
levava sempre os nomes
das doze tribos de Israel
sobre o seu coração. Ó
Deus, teu amor sempre
me alcança. Deus está
sempre fazendo com que
a providência trabalhe em
favor de nosso bem. Tu

me gravaste como um
sinete em teu braço. Teu
amor “é forte como a morte” (Cântico dos Cânticos
8.6). “As muitas águas
não poderiam apagar o
amor, nem os rios, afogálo” (v. 7). Que graça admirável!
Tu me vês em Cristo,
embora eu seja detestável
em mim mesmo. Tu me
contemplas como que
vestido com as roupas de
Cristo e lavado no sangue
dEle. Permaneço aceito
na presença dEle, desfrutando continuamente do
favor dEle. Nisto se encontra a consolação para
a alma provada, afligida e
atribulada em seu íntimo.

ção: ”todavia”; e receba a
paz que esta sentença
proporciona - “Todavia,
estou sempre contigo”.
[1] Spurgeon cita Davi,
contudo as Bíblias modernas colocam Asafe como
autor. Contudo, isso não
muda o cerne da mensagem.
Fonte: Devocional CHARLES SPURGEON #211

Olhe para a paciência de
Jesus. Diga em seu cora-

CREMOS NA DIVINDADE DE JESUS CRISTO
Pr Carlão
Negar a divindade de Jesus é uma das características das seitas, mas “as
portas do inferno não prevalecerão” contra a Igreja
de Cristo. Para nós, cristãos, Jesus Cristo é Deus.
A prova disso não é apenas a nossa fé. Contamos
com a Bíblia Sagrada, livro
escrito por cerca de 40

escritores,
divinamente
inspirados.
Contamos também com o
testemunho de apóstolos
que caminharam com Jesus, ouviram suas palavras
e viram seus milagres, a
exemplo de Pedro que
declarou enfático: “TU ÉS
O CRISTO, O FILHO DO
DEUS
VIVO”
(Mateus
16.16). Temos as palavras
do próprio Jesus que afir-

mou: “EU E O PAI SOMOS
UM” (João 10.30). Temos o
testemunho do profeta
Isaías que, 700 anos de o
Verbo habitar entre nós,
chamou-O de “Deus Forte”
e
“Pai
da
Eternidade” (Isaías 9.6).
Contamos, também, com o
testemunho de milhões de
vidas transformadas pelo
poder que há no Seu nome.

A verdade é que “Deus
estava em Cristo”, (2 Coríntios 5.19).
“O Filho é o resplendor da
Glória de Deus e a expressa imagem da sua Pessoa,
sustentando todas as coisas pela palavra do seu
poder. Havendo feito por si
mesmo a purificação dos
nossos pecados, assentouse à destra da Majestade
nas alturas” (Hebreus 1.3).
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A fé assusta Satanás.
Não pregar o Evangelho significa que estamos escondendo o remédio do paciente.
Jesus não tem mais nenhuma palavra para nós, até as
Suas ordens serem executadas.

CURTAS
REFLITA, ANTES DE FALAR!

COMO SERÁ O CORPO DA RESSURREIÇÃO?

Uma pessoa sábia reflete antes de falar, sabe o que
falar e como falar. Suas palavras são verdadeiras,
oportunas e transmitem graça. Suas palavras não
são espada que ferem, mas bálsamo que consola.

Os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas não
na ressurreição do corpo. Paulo, então escreve 1 Coríntios
15 e 1 Tessalonicenses 4.13-18 para falar sobre o corpo da
ressurreição. Como será esse corpo?

Pr Hernandes Dias Lopes

1) Imortal; 2) Incorruptível; 3) Glorioso; 4) Poderoso; 5)
Espiritual; 6) Celestial; 7) Semelhante ao Corpo da glória
de Cristo. Pr Hernandes Dias Lopes

TIBET É DE JESUS!
Mais de 200 mil pessoas entregaram suas vidas a Jesus em apenas
um ano, no Tibete.
Algo sobrenatural está acontecendo
no Tibete, uma região da China,
considerada como a mais alta do
mundo e a casa do Monte Everest,
a maior montanha da terra que está
cerca de 9 mil metros acima do
nível do mar.
Os tibetanos são em sua maioria,
budistas, mas há também alguns
muçulmanos e cristãos, de acordo
com relatórios.
No ano passado, um sacerdote
budista tibetano decidiu entregar
sua vida a Jesus Cristo e tornou-se
pastor, depois de ver o amor de
Cristo, demonstrado por um grupo
de missionários, que ajudaram e
forneceram bens de ajuda humanitária para o povo de sua região. O
apoio dos missionários chegou ao
Tibet em decorrência de um grande
terremoto que atingiu a região, de
acordo com Joe Handley, presidente da Missão Asian Access, uma
organização cristã busca espalhar a
Palavra de Deus no sul da Ásia.
Agora, a semente do amor de Cristo tem crescido. Em um relato mais
atualizado, Handley informou que
outros 62 monges budistas decidiram fazer o mesmo que seu ex-

lama e agora também estão seguindo a Cristo.
E isso não é tudo. "Só no ano passado, [os líderes da igreja] estão
estimando-se que mais de 200.000
pessoas entregaram suas vidas a
Cristo, como resultado dos trabalhos da comunidade cristã na região", diz Handley.
Mas o que estaria causando essa
avalanche de conversões cristãs?
Handley diz que isso tudo é devido
também ao trabalho dos missionário, que levam uma mensagem de
esperança e cura para o povo do
Tibete, após o terremoto devastador do ano passado.
"Eles não viram budistas, hindus ou
outros grupos religiosos ajudando
no meio dos escombros. Em vez
disso, semana após semana, os
seguidores de Jesus que sacrificaram o seu tempo e arriscaram suas
próprias vidas para servir, se dispondo a ser as mãos e os pés de
Jesus", diz ele.
A Asian Access está desempenhando um papel fundamental neste
movimento espiritual, por meio da
formação de líderes das igrejas,
com o objetivo de estabelecer o
crescimento espiritual a longo prazo
na região.
"A Asian Access só tem o privilégio

de se colocar ao lado de pastoreschave como os que investiram na
vida deste sacerdote tibetano", diz
Handley. "Investimos profundamente, construindo a sua capacidade
para que eles possam alcançar
suas comunidades".
"Deus faz coisas incríveis quando
você investe nas pessoas. É possível vê-las crescendo mais profundo
nEle, crescendo mais forte como
líderes, aprendendo a reproduzir
outros líderes e depois se espalhando pela região com os esforços
de plantação de igrejas, de maneiras notáveis", acrescenta.
A Asian Access está agora pedindo
por orações e apoio financeiro dos
cristãos em todo o mundo, para que
a organização possa alimentar o
movimento espiritual no sul da Ásia.
Fonte: Guia-me

