
 

Texto extraído do calendário Boa 

Semente, distribuído pelos membros 

desta igreja no início do ano. 

A CRISTANDADE está dividida em nume-

rosas denominações. Hoje em dia muitos 

acreditam que podem unificá-la. O Se-

nhor Jesus não veio para “reunir em um 

corpo os filhos de Deus”? (João 11.52) 

Procura-se uma boa base doutrinária ca-

paz de reunir o maior número de tendên-

cias possíveis. “Esqueçamos nossos ve-

lhos rancores e nos unamos! Se cada um 

se mostrar tolerante e participativo, che-

garemos à unidade”. O defeito caracte-

rístico desse tipo de pensamento sedutor 

e aparentemente generoso é que não é 

verdadeiro. 

Jesus é a verdade. Ele é o Senhor, ou se-

ja, Aquele que tem a autoridade. A base 

doutrinária sobre a qual se pretende unir 

todos é a verdade simples e cristalina, tal 

como o Senhor Jesus nos revelou nos 

evangelhos? Ou é mais um sutil compro-

misso humano, sabiamente dosado para 

não despertar velhas paixões? 

“Veio para o que era seu, e os seus não o 

receberam” (João 1.11). E por que não O 

receberam? Porque o Senhor Jesus veio 

de uma maneira diferente da que espera-

vam. O Senhor não está preocupado em 

satisfazer a vontade humana, nem em 

agradar a todos. Portanto, por que alguns 

têm o enorme desejo de acomodar a ver-

dade de modo que ela caiba nas expec-

tativas dos outros, unindo-a a ensinos 

que a deturpam? Tal unificação traz um 

crescimento numérico significativo, po-

rém também traz consigo uma destrui-

çao espiritual sem precedentes.  

Apeguemo-nos à pessoa de Jesus Cristo; 

busquemos a Sua aprovação. Lembremos 

da advertência do apóstolo Paulo: “Não 

vos prendais a um jugo desigual com os 

infiéis, por que que sociedade tem a jus-

tiça com a injustiça? E que comunhão 

tem a luz com as trevas? E que concórdia 

há entre Cristo e Belial? Ou que parte 

tem o fiel com o infiel? E que consenso 

tem o templo de Deus com os ídolos? Por 

isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o 

Senhor e Eu vos receberei” (2 Co 6.14-17) 

boletim baptista de cantanhede  

Igreja Baptista de Cantanhede 
Rua Marquês de Marialva, n° 35 – 3060-184                                        

TELEFONES                                                          
Pr. Heitor Gomes: 239 948 129 / 917 187 551 

Igreja: 231 422 309                                  
CULTOS                                                       

Quarta-feira, 20h: Estudo Bíblico e Oração 

Domingo, 17h EBD e Culto Evangelístico 
www.baptistasdecantanhede.wordpress.com   

 

 

 

 

Ao olharmos para a Igreja em Tiatira 
observamos que ela era ativa em obras, 
mas não perseverante na sã doutrina. Ao 
contrário, nós em Cantanhede, queremos 
ser ativos em obras e perseverantes na 
sã doutrina. Queremos ser assim porque 
entendemos que Jesus não terá contem-
plações nem desculpará a Igreja que per-
mitir infiltrações de falsos ensinos, falsas 
doutrinas ou membros que se afastem da 
santidade requerida por Jesus. 

Jesus fala das obras realizadas pelo povo 
da Igreja que fielmente servia a Jesus nos 
cultos, nas assembleias, nas reuniões. A 
fé que agrada a Deus é a fé ativa que se 
mostra pelas suas obras (Tiago 2:14-17). 
Os servos de Deus devem ser “sempre 
abundantes na obra do Senhor” (1 Corín-
tios 15:58), pois Deus nos criou para boas 
obras (Efésios 2:10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus menciona o amor da Igreja, cuidan-
do uns dos outros, visitando-se mutua-
mente, procurando demonstrara o amor 
de Deus às pessoas através do seu cuida-
do extremo, como sendo o princípio fun-
damental na vida do cristão. 

Jesus menciona o serviço que a Igreja re-
alizava em prol da humanidade. A Igreja 
estava atenta às necessidades do povo 
da cidade e procurava levar a mensagem 
de esperança, compaixão e misericórdia 
para com o povo aflito e sem rumo. Jesus 
faz referência à perseverança de alguns 
dos crentes em Tiatira. Ele conhece aque-
les que no meio da corrupção, do mun-
danismo procuravam perseverar na sã 
doutrina, a qual tinham aprendido dos 
apóstolos e, agora, a vivenciavam saben-
do que Cristo era real e que estava pre-
sente em todos os momentos. 
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─ Apocalipse 2.18-29 ─ 

 

 Somos uma igreja ativa em obras 
 e perseverante na Sã Doutrina 

 Ruínas da antiga cidade bíblica de Tiatira em Akhisar, Turquia. 



Continuação da capa... 

As obras da Igreja eram mais numerosas 
do que as primeiras. Jesus tece grandes 
elogios à Igreja de Tiatira. Se por um lado 
a Igreja era elogiada, por outro era seve-
ramente condenada pelo fato de alguns 
dentre eles cometerem imoralidades re-
sultado do ensinamento falso promovido 
pelos discípulos de Jezabel. Ao seguirem 
esses ensinamentos deturpados, com ca-
pa de santidade e justiça, levou a que os 
corações dos santos buscassem a luxúria 
da sua carne. Um povo que ouvira a Pala-
vra de Deus, que conhecia a santidade de 
Deus e que deveria ser totalmente consa-
grado e dedicado exclusivamente ao Se-
nhor, dá ouvidos a falsos ensinos. O culto 
que deveria ser em espírito e verdade era 
contaminado e corrompido, apesar de 
parecer que tudo estava dentro dos 
padrões e estatutos do Senhor. Vemos 
que os discípulos de Jesabel, mesmo 
sabendo que estavam errados, mantém-
se assim irredutíveis sem arrependimen-
to. Estavam com um pé no mundo e 
outro na Igreja. Não se separavam com-
pletamente das coisas do passado, não 
viviam uma alegria completa por não se 
satisfa-zerem completamente nas coisas 
espiri-tuais nem nas coisas materiais. 

Tal como estudamos em Romanos arre-
pendimento e santificação são indispen-
sáveis para um verdadeiro discípulo de 
Cristo. Faltando um deles, a salvação não 
está assegurada porque ela, salvação, 
passa pelo arrependimento e santifica-
ção. Muitos porém não aceitaram nem 
seguiram as falsas doutrinas e Jesus pro-
mete alívio e exorta-os a se manterem 
fiéis até ao fim.  

Os verdadeiros discípulos de Cristo em 
Tiatira tinham que lutar arduamente e 
confiar em Deus certos de que a recom-
pensa é certa e boa para aqueles que 
obedecem à Sua Palavra. Ele não permite 
que seus servos sejam tentados além de 
suas forças (1 Coríntios 10:13). Contudo 
Ele mostra a necessidade da perseveran-
ça, mesmo quando enfrentamos tribula-
ções. Aqueles que crêem neste evange-
lho não têm outro caminho, senão viver 
as suas vidas unindo os seus corações 
com a igreja e com os santos de Deus, 
devendo defender a sua fé até o final. Na 
Igreja de Tiatira não havia santidade nem 
desejo de buscar essa qualidade ine-
rente ao verdadeiro filho de Deus. Tal co-
mo Paulo diz em 2 Tss.2:15 – “Portanto, 
irmãos, permaneçam firmes e apeguem-
se às tradições que lhes foram ensinadas, 
quer de viva voz, quer por carta nossa”.  

Que a Igreja em Cantanhede seja diferen-
te da de Tiatira para que quando nosso 
Senhor Jesus Cristo voltar a possa encon-
trar santa e irrepreensível. 
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