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“Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a verdade.”
(João 17:17)
Jesus sempre testemunhava da verdade. (João 18:37-38)
“Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E, dizendo isto, tornou a ir ter
com os judeus, e disse-lhes: Não acho nele crime algum”. (João 18:38)
“(...) Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci,
e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo
aquele que é da verdade ouve a minha voz”. (João 18:37)
Assim como Pilatos não se interessava pela verdade, Buda e
Maomé também não se interessavam. Tanto é verdade que Buda nunca
respondia essa pergunta àqueles que o visitavam e conversavam com ele.
Havia 11 (onze) perguntas que os seus discípulos nunca deveriam fazer a
ele e antes de qualquer pessoa conversar com Buda, essa pessoa era
informada de que tais perguntas não deveriam ser feitas, pois,
consequentemente não haveria resposta.
“A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo”.
(João 1:17)
“Jesus é o caminho, a verdade e a vida!” (João 14:6)
Jesus “é o verdadeiro Deus e a vida eterna”. (1 João 5:20)
“O Espírito é a verdade”. (1 João 5:6)
“O Espírito de verdade vos guiará em toda a verdade”.
(João 16:13)
“(...) confirmou que Deus é verdadeiro”. (João 3:33)
“Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem”. (Romanos 3:4)
“Servimos ao Deus vivo e verdadeiro”. (1 Tessalonicenses 1:9)
“Mas o Senhor Deus é a verdade”; (Jeremias 10:10)
Conhecemos e devemos fazer conhecido “o
verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste”. (João 17:3)

único

Deus

E-Taow, é verdade! Veja uma tribo em Papua, Nova Guiné, no ano
de 1986, sendo liberta pela verdade. Glória a Deus pela verdade! De fato, a
verdade liberta! “E conhecereis a verdade e verdade vos libertará!”
(João 8:32)
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“No princípio era a Palavra (logos no grego) e a Palavra estava
com Deus e a Palavra era Deus”. (João 1:1)
Interessante observar que a verdade sempre esteve disponível
desde o princípio. Jesus, a Palavra viva, sempre foi anunciado desde o
princípio. Desde Gênesis até Apocalipse a Palavra da verdade sempre esteve
disponível ao homem, porém a maioria das pessoas nunca deu importância à
verdade. A grande maioria sempre virou as contas para a verdade. Israel, o
povo terreno escolhido por Deus, prostituía-se de forma contumaz adorando
outros deuses a despeito da verdade revelada a eles por meio dos santos
profetas enviados por Yahweh, o Senhor.
Nós, povo de Deus, sempre almejamos um grande avivamento,
porém não levamos a Palavra de Deus e a oração a sério. O irmão D. Martyn
Lloyd-Jones menciona em seu livro “O Avivamento” que há três questões
básicas para que o avivamento venha sobre o povo de Deus, a saber: a
centralidade de Cristo, a suficiência as Escrituras e o poder do Espírito
Santo. No livro “Por que Tarda o Pleno Avivamento?”, nosso estimado irmão
Leonard Ravenhill nos ajuda a entender a mente do Espírito e nos revela
também essas mesmas questões vitais para experimentarmos tempos de
refrigério.
Então, o avivamento, que tanto almejamos, não virá enquanto
Cristo estiver do lado de fora. Sem Cristo, consequentemente também
ficaremos sem a Palavra e sem o poder do Espírito Santo.
Certa feita um garotinho foi visitar o avô que morava à beira mar e
logo que chegou à casa do avô, ele foi conhecer o mar. Ao contemplar
aquele montão de água, o garoto disse bem entusiasmado que agora
conhecia o mar. Porém, o experiente avô comentou que morava há vários à
beira mar e havia navegado por vários anos oceano a fora e ainda não
conhecia o mar.
Às vezes, somos como esse garotinho, pois ficamos tão
empolgados com o Senhor e com a Sua Palavra e pensamos que já O
conhecemos e nos acomodamos. Todavia, o nosso maior e mais sublime
objetivo é conhecer o nosso Deus e Pai da verdade e fazê-lo conhecido. O
supremo propósito de Deus é formar o caráter de Cristo em nós (Romanos
8:29) e, para isso, nós precisamos nos relacionar com o nosso amado
Senhor Jesus. Ele é a expressão exata do Ser de Deus (Hebreus 1:3)
“Porque os que dantes conheceu também os predestinou para
serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o
primogênito entre muitos irmãos”. (Romanos 8:29)
“O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem
da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
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havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à
destra da majestade nas alturas”; (Hebreus 1:3)
João Crisóstomo conta que, quando os perseguidores de são Lúcio
lhe perguntaram:
"De que país você é?", ele respondeu: "Eu sou cristão".
"Qual a sua ocupação?": "Eu sou cristão".
"De que família?": "Eu sou cristão".
Para são Lúcio, Cristo era tudo, seja país, ocupação ou
família. (Revista À Maturidade, 2000)
“Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo
cante, três vezes me negarás”. (Mateus 26:34)
São Lúcio, mesmo em face da morte não negou o seu bendito
Senhor (Apocalipse 12:11). Às vezes, nós condenamos Pedro por ter negado
o Senhor Jesus, porém, há situações em que negamos o Senhor por coisas
bem pequenas. Pedro negou o Senhor com medo morrer, todavia, após se
converter, de fato e de verdade, em face do seu martírio, ele pediu para ser
crucificado de cabeça para baixo, pois não era digno de ser crucificado como
o Seu amado Mestre.
“Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do
testemunho que deram; diante da morte, não amaram a própria vida”.
(Apocalipse 12:11)
Israel não apenas negou o Senhor, mas se afastou completamente
do Senhor e de Sua Palavra.
“Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem
sacerdote que o ensinasse, e sem lei”. (2 Crônicas 15:3)
“E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque
não
receberam
o
amor
da
verdade
para
se
salvarem.
E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na
mentira; para que sejam julgados todos os que não creram a verdade,
antes tiveram prazer na iniquidade”. (2 Tessalonicenses 2:10-12)
Quando Hitler invadiu a Checoslováquia (hoje dividida em
República Checa e Eslováquia), durante a Segunda Guerra Mundial, o povo
ouvia a seguinte mensagem partindo dos megafones do comboio em
movimento: “Não temam! Eis que é chegado o Messias, doravante
vocês terão paz e pão!” Muitos judeus creram nessas promessas, bem
como uma multidão de cristãos entendeu que se tratava da Segunda
D.W.S.
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Vinda de Cristo. (Bíblia King James. Comentário acerca de 2 Tessalonicenses
2:9)
Interessante notar que o inimigo de Deus e de nossas almas
sempre repete as mesmas estratégias, pois ele não é criativo assim como o
Espírito Santo de Deus. Atualmente, estão sendo criados hologramas que
projetam imagens de longo alcance e, provavelmente, será utilizado por
Satanás para enganar muita gente. Assim, como o Senhor Jesus já havia
profetizado:
“E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos
engane; Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo; e
enganarão a muitos”. (Mateus 24:4,5)
“E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos”.
(Mateus 24:11)
“E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão
a verdade, com o propósito de conquistar os discípulos para si”. (Atos
20:30)
“Ai de vós, doutores da Lei e fariseus, hipócritas! Porque viajais por
mares e terras para fazer de alguém um prosélito (discípulo). No entanto,
uma vez convertido, o tornais duas vezes mais filho do inferno do que
vós!” (Mateus 23:15)
“Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos,
transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o
próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que
os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça; o fim dos
quais será conforme as suas obras”. (2 Coríntios 11:13-15)
Houve situações em que a Palavra de Deus, a verdade, não era
encontrada.
“(...) correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor,
mas não a acharão”. (Amós 8:12)
E no dia chamado hoje ainda há países, tribos e povos em que a
Palavra da verdade continua escassa. Chineses ainda têm dificuldade de ler
a Bíblia e há situações em que existe fila para ler apenas parte da Bíblia em
um ano. Que lindo poder ver irmãos chineses recebendo a sua Bíblia tão
sonhada pela primeira vez.
Recentemente, em 16/03/2010, o povo da língua Kimyal da
Indonésia recebeu o Novo Testamento em sua própria língua. Que alegria e
que dia glorioso ver esses preciosos irmãos com tamanho júbilo ao receber a
sua própria Bíblia.
D.W.S.
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Comparemos o texto bíblico em que Esdras lê o livro da Lei Mosaica
com esse momento em que o povo da Kimyal recebe a Palavra em seu
próprio idioma.
“E leram no livro, na lei de Deus; e declarando, e explicando o
sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o
governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao
povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus,
então não vos lamenteis, nem choreis. Porque todo o povo chorava,
ouvindo as palavras da lei. (...) não vos entristeçais; porque a alegria do
Senhor é a vossa força”. (Neemias 8:8,10)
“Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz
brotar o que nele se semeia, assim o Senhor DEUS fará brotar a justiça e
o louvor para todas as nações”. (Isaías 61:11)
Enquanto isso, nós aqui no Brasil temos o privilégio de ler, ouvir e
pregar a Palavra livremente.
“Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa
salvação”; (Efésios 1:13)
“Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados
do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em
santificação do Espírito, e fé na verdade;” (2 Tessalonicenses 2:13)
“Igreja sem novos convertidos não é igreja”. Ouvi essa frase faz
alguns dias e fiquei intrigado, pois a Bíblia não diz isso. O significado correto
de igreja é Eclésia (aqueles que foram chamados para fora). Portanto, a
igreja é o ajuntamento de pecadores salvos pela graça, que estão sendo
santificados diariamente, ou seja, estão no mundo, porém não são levados
pela força da correnteza do pecado. Pois a vida Cristo nos capacita a nadar
contra essa correnteza. (Efésios 2:1,2)
“E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que
noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe
das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da
desobediência”; (Efésios 2:1,2)
Bíblia, a arma do crime. Esse título foi colocado num calendário em
função de um juiz de direito e sua esposa terem doado uma Bíblia para cada
preso na cidade de Carangola, Minas Gerais. Dois promotores de justiça da
Comarca processaram o Dr. Relbert e sua esposa Deb por violarem a
Constituição Federal. Interessante conhecer melhor a história, pois, após
três anos de oração e dependência do Senhor Deus, a audiência foi marcada
para o dia 25 de novembro de 2001 e a esposa do irmão Relbert ao ler a
mensagem bíblica do dia no calendário do dia 25 de novembro de 2001
estava escrito “Bíblia, a arma do crime” e no verso do calendário estava
D.W.S.
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escrito exatamente a história de vida do juiz de direito, Dr. Relbert, que
havia reformado a cadeia em Carangola e presenteado cada um dos presos
com uma Bíblia. Será que foi apenas uma coincidência? Para a glória de
Deus, nosso querido irmão Relbert e sua esposa Deb foram inocentados, de
forma unânime, por todos os juízes. Verdadeiramente, que arma poderosa
é a Palavra de Deus.
Que possamos, todos em alta voz, proclamar: “a Palavra de Deus
permanece firmada nos céus para sempre”. (Salmos 119:89)
O irmão Watchman Nee compartilhou uma série de mensagens que
os irmãos das Edições Tesouro Aberto traduziram como Lições Básicas e
uma dessas mensagens se refere à Palavra de Deus e é mencionado o preço
altíssimo que muitos irmãos pagaram para que essa bendita Palavra
chegasse até as nossas mãos nos dias de hoje.
Que maravilhoso saber e provar que a Palavra de Deus é fiel e
verdadeira. Dois casais se dispuseram a pregar a Palavra por quatro anos ao
povo Taliabo na Indonésia para, então, anunciar Cristo e sua cruz.
Normalmente havia cerca de 400 (quatrocentas) pessoas participando dos
estudos bíblicos e após esses 4 (quatro) anos de ensino da Palavra, mais de
100 (cem) pessoas se renderam a Cristo em apenas 1 (um) dia. Louvado
seja o nome do Senhor!
Deus não planta alface! Deus planta videira, oliveira e figueira.
Deus não tem compromisso com o imediatismo. Paulo, o apóstolo, ficou
calado durante 11 (onze) anos após a sua conversão. Moisés foi levado ao
deserto para ser treinado por um período de 40 (quarenta) anos. O Senhor
Jesus iniciou o seu ministério aos 30 (trinta) anos de idade.
Houve uma situação em que Bíblias foram levadas para um
evangelismo no oriente médio e por causa da perseguição as Bíblias foram
queimadas, todavia algumas folhas foram levadas pelo vento a uma
determinada tribo e, de forma miraculosa, essas pessoas foram salvas sem
nenhuma palavra verbal. Com base nessa experiência, cumpre-se a citação
de São Francisco de Assis: “pregue o evangelho sempre e use as palavras
quando necessário”. Veja que foi necessário apenas levar as Bíblias, pois o
Espírito Santo conduziu as folhas do Livro Eterno àqueles que eram da
verdade e eles apenas ouviram Jesus falar com eles por meio da santa e
bendita Palavra de Deus.
“Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz”. (João 18:37)
“Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas,
tendo comichão nos ouvidos (ouvir apenas segundo os seus próprios
interesses), amontoarão para si doutores conforme as suas próprias
concupiscências”; (2 Timóteo 4:3)
D.W.S.
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Sofisma (2 Coríntios 10:4-5) é uma meia verdade e um bom
exemplo é o veneno de rato, pois 99,995% é comida e apenas 0,005% é
veneno letal. Para cada 100 mil quilos de comida, apenas 5 quilos é veneno
letal.
“Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim
poderosas em Deus para destruição das fortalezas; destruindo os
conselhos, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de
Deus (sofismas), e levando cativo todo o entendimento à obediência de
Cristo”; (2 Coríntios 10:4,5)
O irmão Augustus Nicodemus testemunhou que quando estava
fazendo o seu dourado em teologia na Holanda, ele quase apostatou da fé.
Ele disse que faltou bem pouquinho (“0,005%”) para o seu esfriamento
(morte) total da fé. Porém Deus foi gracioso e levantou um irmão nos
Estados Unidos para orientá-lo segundo a verdade bíblica.
Há irmãos que rejeitam, sutilmente, o Antigo Testamento e outros
que rejeitam o Novo Testamento. Infelizmente, parece ser exatamente a
situação do veneno de rato, pois eles usam muitíssimo a própria Palavra,
porém há 0,005% de inverdade e essa pequena quantidade de veneno é
letal e, por muitas vezes, suficiente para matar a nossa vida espiritual e com
isso nos afastar do Senhor.
A graça e a verdade (João 1:17) são inseparáveis assim como a
justiça e a paz (Salmos 85:10), pois é no terreno da paz que se semeia a
justiça e é por isso que a Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça
de Deus (Tiago 1:20).
“Encontraram-se a graça e a verdade; beijaram-se a justiça e a
paz”. (Salmos 85:10)
“(...) a graça se derramou em teus lábios; por isso Deus te
abençoou para sempre”. (Salmos 45:2)
A. W. Tozer conta que certa vez uma pessoa perguntou o seguinte
a um determinado irmão: “o que é mais importante, a Palavra ou a oração?”
De maneira sábia, o irmão prontamente respondeu: “qual asa é mais
importante para um pássaro?”
Infelizmente, por causa do pecado, somos tendenciosos a nos
inclinar para um extremo, porém, o Senhor Jesus nos ensina que erramos
por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus.
“Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que
vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas”. (Marcos 7:13)

D.W.S.

atos242.com.br

7

O QUE É A VERDADE?

Portal Atos 2:42

“Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para
ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça”; (2
Timóteo 3:16)
“E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura não errais vós em
razão
de
não
saberdes
as
Escrituras
nem
o
poder
de
Deus?” (Marcos 12:24)
“Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as
Escrituras, nem o poder de Deus”. (Mateus 22:29)
“E, começando por Moisés, e por todos os profetas, explicavalhes o que dele se achava em todas as Escrituras”. (Lucas 24:27)
Eis uma situação muita constrangedora surgida por falta de
conhecimento das Sagradas Letras:
Conflito
bíblico-científico: Se
não
há
macieiras
na
Mesopotâmia, lugar onde estava localizado o Jardim do Éden, a
Bíblia deve estar errada ao dizer que Adão e Eva comeram uma
maçã.
Há muitos anos atrás, o Research Science Bureau (Departamento
de Pesquisa Científica) ofereceu um prêmio a quem pudesse encontrar uma
porção na Bíblia em que houvesse um conflito com a ciência. Uma senhora
de Detroit, formada na Universidade de Michigan, enviou uma carta para o
Departamento de Pesquisa Científica solicitando o prêmio. Na sua carta, ela
dizia o seguinte: "De acordo com a Bíblia, o Jardim do Éden localizava-se na
região da Mesopotâmia. Segundo pesquisas científicas atuais, ficou provado
que o clima na Mesopotâmia não é apropriado para o cultivo de macieiras.
No entanto, a Bíblia afirma que Adão e Eva comeram a maçã no Jardim do
Éden. Este conflito entre a Bíblia e a ciência, portanto, é evidente, porque
não poderia haver maçãs no Jardim do Éden.''
Um representante do Departamento de Pesquisa Científica
escreveu uma carta àquela senhora, solicitando que ela indicasse em que
parte da Bíblia estava escrito que Adão e Eva comeram uma maçã. Depois
de um certo tempo, a senhora enviou outra carta para aquele
Departamento, na qual ela dizia que não pôde encontrar a palavra "maçã"
no relato bíblico no livro de Gênesis. E, a seguir, explicou: "Eu estava
convencida de que a Bíblia se referia a uma maçã, porque minha professora
na Escola Dominical assim havia dito."
Ela não recebeu o prêmio!
Essa ideia, tão comum, de que a fruta que Adão e Eva comeram no
Jardim do Éden era uma maçã provavelmente originou-se de uma famosa
anedota, segundo a qual Adão teria sido surpreendido por Deus no momento
D.W.S.
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em que estava comendo a maçã. Assim, quando Adão viu que Deus estava
se aproximando, ele engoliu apressadamente o resto da maçã, o qual ficou
preso em sua garganta. Segundo a anedota, este é o motivo por que os
homens têm o "pomo de Adão".
O fato bíblico, contudo, é o seguinte: A Bíblia não menciona que
tipo de fruta Adão e Eva comeram.
Respondeu-lhes Jesus: "Errais, não
Escrituras nem o poder de Deus”. (Mateus 22:29)

conhecendo

as

O texto acima foi retirado da Revista À Maturidade, 2000.
Interessante notar que quando irmãos se dispõem a ler a Palavra
de Deus, outros irmãos se levantam contra e cheguei a ouvir o seguinte a
respeito de irmãos que se dispuseram a ler a Bíblia em 10 (dez) sábados:
“isso é sacrifício de tolo”.
A final de contas, o que é correto dizer? Yehoshua ou Iesus? Como
todo o Novo Testamento foi escrito em grego, então o correto seria Jesus
(Iesus). Porém alguns irmãos estão dizendo que devemos dizer apenas
Yehoshua. Não é errado dizer Yehoshua, pois o Antigo Testamento foi escrito
em hebraico e aramaico. Porém, quando asseveramos que não podemos
mencionar Jesus, mas apenas Yehoshua, então há um erro gravíssimo, pois
a Palavra de Deus é deixada de lado, sutilmente, para dar lugar a tradições
e mandamentos de homens.
Outra questão que devemos levar em conta é que, atualmente,
algumas editoras têm adulterado, sutilmente, alguns textos-chave da
Palavra de Deus. Atos 17:31, por exemplo, não menciona a palavra fé (pistis
no grego) em algumas versões.
“Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de
julgar o mundo, por meio do homem que destinou; e disso deu certeza
(fé) a todos, ressuscitando-o dentre os mortos”. (Atos 17:31)
“E três são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o
sangue; e estes três concordam num”. (1 João 5:8)
Na Vulgata e na antiga King James, foi acrescento o texto “...
testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo...”
Porém, esses acréscimos não são encontrados em nenhum dos
mais antigos e fieis manuscritos ou até mesmo em tradução antes do século
XII. (Bíblia King James. Comentário acerca de 1 João 5:7-8)
“Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a
terra e pesou-lhe em seu coração”. (Gênesis 6:6)
D.W.S.
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Sabemos que Deus não se arrepende, pois Ele é onisciente e
presciente. Então, como resolver essa questão de Gênesis 6:6? Nesse caso,
é preciso verificar outras versões fieis ao texto original, sendo a melhor
tradução: “então entristeceu-se o Senhor”.
Malaquias 3:6 e Tiago 1:17 confirmam que o Senhor não muda e o
testemunho de dois ou três é verdadeiro.
“Porque eu, o Senhor, não mudo; por isso vós, ó filhos de Jacó,
não sois consumidos”. (Malaquias 3:6)
“Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo
do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de
variação”. (Tiago 1:17)
Às vezes consideramos certas questões como verdade, porém, à
luz da Bíblia, vemos claramente que estamos complemente enganados e o
exemplo de Asaph e Malaquias é muito interessante para nos conduzir à
verdade bíblica.
“Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração; e lavei
as minhas mãos na inocência. Pois todo o dia tenho sido afligido, e castigado
cada manhã”. (Salmos 73:13,14)
“Por fim, eis que tendes irritado Yahweh com vossas palavras. E
ainda questionais: “Como temos aborrecido a Deus?” Ora, quando dizeis que
todo aquele que pratica o mal acaba passando por bom aos olhos do
SENHOR, e que é justamente da má pessoa que Yahweh se agrada mais, e
ainda tens coragem de indagar: “Onde está o Deus do direito e da justiça?”
(Malaquias 2:7)
“Vós tendes dito: Inútil é servir a Deus; que nos aproveita
termos cuidado em guardar os seus preceitos, e em andar de luto diante do
Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os
soberbos; também os que cometem impiedade são edificados; sim, eles
tentam a Deus, e escapam”. (Malaquias 3:14,15)
Outra verdade que a igreja precisa saber e se posicionar, diz
respeito ao cuidado para com as viúvas. Nossa responsabilidade diante do
Senhor é pessoal, porém quanto às viúvas, a responsabilidade é da igreja e
não individual.
“Honra
Timóteo 5:3)

as

viúvas

que

verdadeiramente

são

viúvas”.

(1

“Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo”.
(Salmos 68:5)
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“As viúvas despediste vazias, e os braços dos órfãos foram
quebrados”. (Jó 22:9)
“Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dandolhe pão e roupa”. (Deuteronômio 10:18)
“Então virá o levita (pois nem parte nem herança tem contigo), e o
estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e
comerão, e fartar-se-ão; para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a
obra que as tuas mãos fizerem”. (Deuteronômio 14:29)
“Aprendei a fazer bem; procurai o que é justo; ajudai o oprimido;
fazei justiça ao órfão; tratai da causa das viúvas”. (Isaías 1:17)
“Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não
se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são
viúvas”. (1 Timóteo 5:16)
“Se uma mulher crente tem viúvas em sua família, esta deve
cooperar com elas. Evitai que a igreja seja sobrecarregada com o trabalho
de ajudá-las. As viúvas realmente desamparadas são as que devem
receber a ministração desse auxílio por parte da igreja”. (1
Timóteo 5:16)
A igreja não é uma filantropia e não pode se responsabilizar por
obras de caridade. George Müller não colocava o peso da responsabilidade
dos orfanatos sobre a igreja. Ele dependia completamente do Senhor de tal
forma que só recebia oferta se tivesse orando previamente.
De acordo com a Palavra de Deus a pregação do evangelho é uma
responsabilidade pessoal. Pregar o evangelho usando palavras verbais ou
não é uma questão pessoal. A igreja pode e deve orar pelos missionários e
também pode contribuir financeiramente, porém não é de sua
responsabilidade manter agências missionárias nem mesmo missionários. A
decisão de pregar o evangelho é pessoal e isso precisa ficar muito claro,
para que não venhamos a colocar peso sobre irmãos que não têm o mesmo
encargo.
Portanto, irmãos e irmãs, nada podemos contra a verdade (2
Coríntios 13:8), mas andar na verdade (III João 1-4).
“Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade”.
(2 Coríntios 13:8)
“Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos
andam na verdade". (3 João 1:4)
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