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ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"E a unção que vós recebestes dele, fica em 

vós, e não tendes necessidade de que 
alguém vos ensine; mas, como a sua unção 
vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e 
não é mentira, como ela vos ensinou, assim 

nele permanecereis."  (I João 2:27) 

Quem é o Senhor? "Eu Sou o que Sou." (Êxodo 3;14) "Deus é amor". (I João 4:16). Quem é 
Jesus? "O Cristo de Deus." (Lucas 9:20) 
Quem é o Conselheiro prometido por Jesus? "O Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai 
enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes 
disse." (João 14:26) 
O que é a vida eterna? "E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus 
verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." (João 17:3O) 
O que preciso fazer para ter a vida eterna? "Na verdade, na verdade vos digo que aquele que 
crê em mim tem a vida eterna." (João 6:47; Lucas 10:27,28) 
Qual o jejum que agrada a Deus? "O jejum que desejo é este: soltar as correntes da injustiça, 
desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo, é partilhar sua 
comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou, e não 
recusar ajuda ao próximo." (Isaías 58:6,7) 
De onde vêm as guerras e contendas que há entre nós? "Vêm das paixões que guerreiam 
dentro de vós." (Tiago 4:1) 
Como lidar com o que já fiz de errado? "Agora vá e abandone sua vida de pecado" (João 8:11). 
"Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que 
tudo se fez novo." (2 Coríntios 5:17) 
Como devo amar? "Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade." 
(I João 3:17,18) 
O Senhor escuta minha oração? "E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com 
todo o vosso coração." (Jeremias 29:13) 
O que preciso fazer para ser discípulo de Jesus? Pegar minha cruz e segui-lo. (Lucas 14.27) . 
Caminharei sozinho nesta jornada? "Eu ( Jesus) estarei sempre com você, até o fim dos 
tempos". (Mateus 28:20) 

Obrigado Senhor pelas respostas que me destes! 
                                                                                                                       Roberto A. Waisman 
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DOMINGO: 
Culto às 19h 
QUARTA-FEIRA:  
Encontro de Oração às 20h 
TERÇA à SEXTA-FEIRA: 
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e Sede Administrativa de 13h às 19h 

ENDEREÇO: 
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(entrada R. Pe Matias, 21) 
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