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O QUE SIGINIFCA “EPIEIKES”?
“Seja a vossa equidade notória a todos os
homens. Perto está o Senhor” - Filipenses 4:5
Há alguns dias escrevi um texto sobre essa
qualidade que o SENHOR diz ser essencial na
vida do crente. Mostrei que a versão Almeida
Atualizada traduz por Moderação (Seja a vossa
moderação conhecida de todos os homens...). E
a NVI por amabilidade.
São, na verdade, três tentativas de traduzir
a palavra grega usada por Paulo: EPIEIKES, que
envolve esses três sentidos:
1 – Equilíbrio, comedimento, auto-controle e
domínio próprio (moderação).
2 – Justiça, retidão e probidade (equidade).
3 – Afabilidade, Meiguice, educação no trato
(amabilidade).
Essa palavra descreve uma disposição educada, controlada e honesta para com as outras
pessoas, a despeito de suas falhas. Pois, conforme
a promessa seguinte (“Perto está o Senhor”), essa
atitude é inspirada na confiança de que, após
o sofrimento ou mesmo injustiça, virá a Glória
Celestial (ver 3:20). Portanto, os três sentidos
são interligados e compõem essencialmente
essa palavra: Devemos nos controlar, para que
em nossa razão (justiça), possamos sempre agir
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Cheio de novidades:
- Teremos um novo vídeo do
Retiro de Casais!
- Lançamento do Tempero e
Comunhão de 2017!
- Dinâmicas e participação
dos presentes!
- Louvor & Adoração!
- Mensagem Bíblica!
AGORA SÓ FALTAM VOCÊS!

de forma amável!
Portanto, o Espírito Santo usou uma palavra-chave para descrever como devem ser conhecidos os seguidores de Jesus! E assim o mundo
deve nos reconhecer por sermos moderados (ter
um auto-controle), justos (ser correto) e amáveis
(tratar com educação e afabilidade), haja o que
houver. Porque “Perto está o Senhor”, para defender a nossa causa ou para nos recompensar
por termos nós ficado com o prejuízo, sofrido a
injustiça ou não ter revidado a afronta!
Porém o mais interessante que aprendi nas
minhas pesquisas, é que ser EPIEIKES (ter um domínio próprio para não ser explosivo e “ignorante”
ao defender o que é certo) era um DEFEITO (e não
uma virtude) na cultura greco-romana.
Ou seja, para o mundo do Primeiro Século,
o homem saber controlar suas emoções para
não explodir com palavras ásperas e atitudes
grosseiras era um sinal de fraqueza. O Espírito
Santo, porém, nos diz que não devemos ser como
o mundo, e que esse mundo tem que ver em nós
que somos diferentes dele – que somos EPIEIKES,
como Jesus, o nosso SENHOR!
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AGENDA DE FEVEREIRO
01 (qua) – Início do primeiro semestre da EBEC
02 (qui) – Início Semestre/I – CBD/CTBPL
05 (dom) – Manhã: Ceia do SENHOR
11 e 12 – Congresso da EBD – Treinamento para
		
Professores da Bíblia.
25 A 28 (sáb a ter) – Celebrando a Família 2017
– Semi-Retiro de Carnaval

Leitura para Consagração - Culto Vespertino

MARCUS & LÚCIA

O TEMPO CHEGOU E O CÉU SE ABRIU!
O local do Batismo de Jesus, no Rio Jordão, foi
marcado no Antigo Testamento por dois grandes
acontecimentos: 1400 anos antes ali ocorreu a
milagrosa parada do Rio Jordão para que Josué e
os judeus atravessassem para a Terra Prometida;
e , cerca de 700 anos antes, dali Elias foi elevado
ao Céu.
Depois de dois fantásticos acontecimentos, naquele lugar o Céu se abriu novamente. Agora para
testificar o Ministério do Messias!
Não faltava mais nada... Tudo estava preparado... Os bastidores da História se escreveram de
forma completa e total, de maneira que cerca de
milhares anos depois do que aconteceu com a
queda de Adão “... portanto, assim como por um só
homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado
a morte, assim também a morte passou a todos
os homens, porquanto todos pecaram” (Romanos
5:12), a redenção estava por chegar também.
Agora, as cortinas do palco foram abertas, as
luzes se acenderam e o foco da história sai de
seu preparo milenar e se concentra em um outro
Adão. Foi o apóstolo Paulo que escreveu: “Adão
era a figura daquele que havia de vir” (5:14b), e,
nos diz ainda no mesmo texto (5:18), “... portanto,
assim como por uma só ofensa [o pecado] veio o
juízo sobre todos os homens para condenação [a
morte], assim também por um só ato de justiça
[de Cristo] veio a graça sobre todos os homens
para justificação e vida [a salvação]”.
Mas, para que isto acontecesse, João Batista,

o precursor do Messias, precisava cumprir o seu
papel: “Quando todo o povo fora batizado, tendo
sido Jesus também batizado, e estando Ele a orar,
o céu se abriu.” - Lucas 3:21.
A hora chegou! Quando o céu se abriu após o
batismo de Jesus, foi como se o palco da história
humana se abrisse também, pois a hora de sua
redenção havia chegado. Até ali, com a queda de
Adão, o espectro era de morte e destruição. O pecado trouxera esta marca para a humanidade. Mas,
quando Cristo saiu das águas, e a voz se ouviu dos
céus, o panorama mudou, a condenação passou a
ter remissão, a morte passou a ter solução, o Adão
que morreu deixou o palco para o novo Adão- que
vive para sempre.
Nós que entendemos, cremos e vivemos nesta
égide somos privilegiados! Cristo já veio para nos
salvar há dois mil anos. Devemos, portanto, fazer
jus ao que Ele fez por nós! Vidas dinâmicas... vidas
consagradas... vidas produtivas... Vidas que toquem
e transformem vidas._
Essa deve ser a nossa vida até a volta de Jesus!
Como estamos, eu e você? Influenciando os que
estão ao nosso redor? A hora chegou! Precisamos
levar ao mundo que nos cerca a mensagem de
Cristo. Eles precisam ouvir, carecem de entender
e necessitam crer!
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CBD/CTBPL

Inícios das aulas: Dia 02 de fevereiro. Serão oferecidas as
seguintes cadeiras:
QUINTA-FEIRA
15:30 – 17:15 h – Grego I – Pr. José Nogueira
17:30 – 19:00 h – Panorama do Novo Testamento – Pr. Júnior
19:30 – 21:15 h – Pregação de Mensagens Bíblicas – Pr. Júnior
Grego II – Pr. José Nogueira
SEXTA-FEIRA
15:30 – 17:15 h – Vida Pessoal com Deus
– Pr. Bruno Magalhães
17:30 – 19:00 h – Hebraico I – Pr. José Nogueira
19:30 – 21:15 h – Teologia: A Doutrina do Espírito Santo
– Pr. José Nogueira
As matrículas estão abertas até dia 31 de janeiro. O Formulário de Inscrição se encontra com a Dona Lúcia Ferreira,
secretária do CBD.

UM TREINAMENTO
PARA PROFESSORES
DA BÍBLIA DE TODAS AS
FAIXAS ETÁRIAS!
DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO
(SÁBADO E DOMINGO)

Todos são convocados a participar
desse treinamento didático para as
aulas de Bíblia. A equipe vem da C.L.C
(Centro de Literatura Cristã – de São
Paulo). E vão apresentar o material
desenvolvido pela CLC, repassar o
método e dar aulas práticas.

www.cristoevida.com
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