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IGREJA NOVA APOSTOLICA - Brasil 

Brasília, dezembro 2019 
 

CARTA- PÃO 598 

Para almas residentes em lugares onde não há congregações 

Amados irmãos, amadas irmãs, o mês de dezembro é especial, pois celebramos o Natal, o 
nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, um momento muito esperado no plano de salvação de 
Deus. Para esse dia festivo, nosso Apóstolo Maior nos envia uma palavra que desejamos 
compartilhar com vocês. Na comunhão com os Apóstolos, Bispos e todos os servos lhes 
desejamos para o período que vem pela frente a bênção de Deus, nosso Pai. 
 
Enrique Minio 
Apóstolo de Distrito 
 

 

Bondade e amor de Deus aos homens 

“Mas, quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os 
homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a Sua 

misericórdia...” Tito 3: 4-5 (parte)  
Leitura bíblica: Lucas 2: 1–14 

 

A bondade, o amor e a misericórdia de Deus 
se manifestaram em Jesus Cristo. A palavra da 
carta de Tito refere-se à encarnação de Deus 
em Jesus Cristo. Na criança na manjedoura, 
que tem tanta necessidade de ajuda, aparece 
“a bondade e o amor de Deus aos homens”. 

 

Bondade 

Mesmo no Antigo Testamento, a amizade de 
Deus é apontada. Lembremo-nos dos Salmos: 
“Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e sua 
benignidade é para sempre” (Salmos 106: 1). 
O fato de Deus se tornar humano, dividir com 
as pessoas o Seu destino e querer levá-las de 
volta à comunhão consigo mesmo, nada mais 
é do que uma expressão de Sua bondade, de 
Seu relacionamento amoroso para com os 
homens. O medo ante Deus ou a dúvida sobre 
Suas boas intenções não são, então, 
apropriados. Portanto, a palavra que o anjo 
disse aos pastores também se aplica a nós: 
“Não temais, porque eis que eu vos trago 
novas de grande alegria que será para todo o 
povo” (Lucas 2: 10). 

 

 

Amor aos homens 

Deus não perdeu o amor pelo ser humano, 
embora ele seja um pecador. Em vez disso, 
Ele o ajuda e o socorre. Jesus Cristo revelou a 
plenitude desse amor ao ser humano (1º João 
4: 9–10). O amor de Deus se reflete em tudo o 
que Jesus faz e diz. Jesus deixou claro que 
ninguém é pequeno demais para ser notado e 
acompanhado por Deus. Ao mesmo tempo, ele 
próprio é o sinal da fidelidade de Deus. 

Misericórdia 

Deus nos dá salvação em Jesus Cristo, não 
porque a merecemos com nossas obras, mas 
por pura misericórdia. Jesus Cristo dedica-se 
aos necessitados. Ele os alimenta, os cura, no 
espírito, alma e corpo. Ele retira deles o temor 
da ira de Deus e lhes oferece a glória. 

E nós? 

Queremos responder à bondade, ao amor aos 
homens e à misericórdia de Deus seguindo 
Jesus Cristo e proclamando Seus benefícios 
em palavras e ações (1º Pedro 2: 9). Aqueles 
que seguem Jesus Cristo rejeitam os seguintes 
comportamentos: 
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 Egoísmo e indiferença diante do 
infortúnio dos outros. 

 Preguiça – Deus chama ao trabalho e 
ao esforço (Gênesis 2: 15;  2º Tessalon. 
3: 10). 

 Ganho desenfreado, em prejuízo de 
outros. 

 Desprezo com os diferentes. 

 Uso de poder psíquico e moral. 

Se levarmos a sério a mensagem de Natal, 
então, tentamos resistir a qualquer coisa 
que contradiga o amor de Deus! 

Jean-Luc Schneider 
 

 
Depois de orar o Pai Nosso, 

leiam abaixo as palavras de absolvição 
pronunciadas por vocês e poderão festejar a Santa Ceia. 

 
EM NOME DO SENHOR JESUS CRISTO, O FILHO DO DEUS VIVO, 

OS VOSSOS PECADOS VOS SÃO PERDOADOS E A PAZ DO RESSUSCITADO 
SEJA CONVOSCO. AMÉM 

 
O CORPO E O SANGUE DE JESUS DADOS PARA TI! 

 
 
 

Enrique Minio 
Apóstolo de Distrito 

 

Resumo dos serviços divinos de novembro/19 

03.11.2019    Serviço Divino Dominical  
Serviço Divino em ajuda aos falecidos 
A palavra de Jesus 
Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo 
quanto ele vos disser.  João 2:5 
 
Queremos colocar em prática o Evangelho. 
Somos sensíveis à necessidade espiritual de 
nosso próximo, até mesmo ao sofrimento 
daqueles que não foram salvos no mundo do 
além. Nossa intercessão é uma expressão de 
nosso amor pelos outros e nossa confiança em 
Deus. Jesus dá a Sua paz, alegria e salvação 
para aqueles que acreditam Nele e vivem suas 
vidas no Evangelho. 
 
06.11.2019 Serviço Divino Semanal 
Crescimento do corpo de Cristo 
Antes, seguindo a verdade em amor, 
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, 
Cristo.  Efésios 4:15 
  
O desenvolvimento dos membros no corpo 
de Cristo mostra-se no comportamento 
diário. A Igreja é o corpo de Cristo e Jesus 
Cristo é a sua cabeça. A Igreja faz parte da 
perfeição de Cristo, embora seus membros 
sejam pecadores. Quem cresce na fé 

permanece na doutrina de Jesus. Ser 
verdadeiros no amor mostra-se na relação 
com Deus e com o próximo. 
 
10.11.2019  Serviço Divino Dominical 
O retorno de Cristo – 
Arrebatamento 
O caminho à comunhão com Deus 
E se eu for, e vos preparar lugar, virei outra 
vez, e vos levarei para mim mesmo, para 
que, onde eu estiver estejais vós também. 
Mesmo vós sabeis para onde vou e 
conheceis o caminho.  João 14:3-4 
 
Vamos ao encontro do Senhor que retorna. 
Jesus, através do Seu sacrifício e 
ressurreição, preparou-nos um lugar ao lado 
de Deus. Ele retornará, para tomar para Si 
aqueles que Nele creem. O caminho à 
comunhão eterna com Deus foi traçado por 
Jesus.  
 
 
13.11.2019  Serviço Divino Semanal 
Estudo bíblico – Maria e Marta 
Maria e Marta 
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E aconteceu que, indo ele pelo caminho, 
entrou numa aldeia; e certa mulher, com 
nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha 
esta uma irmã, chamada Maria, a qual, 
assentando-se também aos pés de Jesus, 
ouvia a sua palavra.  Lucas 10: 38-39            
 
Leitura bíblica: João 11: 18–33 
 
Mesmo com todas as atividades do nosso dia 
a dia, queremos priorizar a nossa salvação. 
Maria e Marta têm caráteres muito diferente. 
Maria é bastante calma e Marta é ativa. A 
natureza diferente das duas irmãs nos faz 
meditar: ser ativos, conhecer o Evangelho e 
confessar a Jesus Cristo são partes 
integrantes! 
 
17.11.2019 Serviço Divino Dominical 
Regresso de Cristo – Reino de paz 
Seja convidativo!   
Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda 
sucederá que virão povos e habitantes de 
muitas cidades; e os habitantes de uma cidade 
irão à outra dizendo: Vamos depressa suplicar o 
favor do Senhor e buscar o Senhor dos 
Exércitos; eu também irei.  Zacarias 8: 20-21 
 
Queremos conduzir as pessoas a Deus – 
hoje e no reino de paz de Cristo. A salvação 
de Deus não está preparada apenas para 
Israel, mas também para muitos outros 
povos. O Senhor espera que aqueles que 
foram chamados para a primogenitura 
conduzam as pessoas até Ele. Queremos 
transmitir o Evangelho de tal maneira que 
seja convidativo e não repugnante, hoje e no 
reino de paz. 
 
20.11.2019 Serviço Divino Semanal 
Receber o Senhor 
 
Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o 
poder de serem feitos filhos de Deus: aos que 
creem no seu nome. João 1: 12 
 
Queremos aceitar Cristo e moldar nossa vida 
de acordo com a Sua vontade. Aquele que 
acredita que Jesus é o Senhor e o Redentor 
O recebe. Aqueles que recebem Jesus 
também compartilham a alegre mensagem 
aos outros para que eles igualmente possam 
receber Jesus e conduzir suas vidas de 
acordo com a vontade Dele. A relação 
especial de filiação com Deus é possibilitada 

através da fé em Jesus Cristo e pelo 
recebimento dos Sacramentos. 
 
24.11.2019   Serviço Divino Dominical 
Regresso de Cristo – Eterna comunhão com 
Deus 
Água da vida de graça! 
Eu sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e o 
Fim. A quem quer que tiver sede, de graça 
lhe darei da fonte da água da vida. Quem 
vencer, herdará todas as coisas; e eu serei 
seu Deus, e ele será meu filho. 
Apocalipse 21: 6:7 
 
Queremos alcançar a comunhão com Deus. 
A salvação é uma dádiva que Deus concede 
àqueles que aspiram por ela. Nossa “sede” 
por salvação reflete nossa determinação em 
vencer o maligno. Proclamamos a salvação 
quando nos relacionamos com Deus e o 
nosso próximo com amor verdadeiro. 
 
27.11.2019 Serviço Divino Semanal 
Todo o Evangelho 
 
E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o; e 
na minha boca era doce como mel; e, 
havendo-o comido, o meu ventre ficou 
amargo.  Apocalipse 10: 10 
 
Queremos proclamar o Evangelho em sua 
totalidade. O Evangelho é uma fonte da 
salvação; ele é doce, mas também contém 
algo amargo, o que nem sempre é bem 
aceito por todos. Desejamos viver o 
Evangelho em sua totalidade e anunciar 
tanto as coisas doces quanto as amargas. 
 
 
Serviço Divino para a Juventude 
Jesus nos chama 
 
E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do 
barco, andou sobre as águas para ir ter com 
Jesus.  Mateus 14: 29 
Percorremos o caminho do seguimento. 
Nosso seguimento é uma resposta ao 
chamado do Senhor. Estamos prontos a nos 
sacrificar, porque amamos a Deus e 
confiamos Nele. Em contrapartida, Deus nos 
dá condições para permanecermos fiéis até a 
meta. 


