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nem entendimento de crianças. Mas 

é convidada para náo se ofender Atos 15:39 

Lemos em Atos 15:39 que Paulo e Assim a obra do Senhoré sacrificada 

para se manterem boas relações en-

A razão foi porque Barnabé queria tre irmãos! Quantas vézes convida 

Se um irmão a pregar, sornente para 

Barnabé separaram-se um do outro. 

levar João Marcos outra vez na via-

agradar-Ihe ou a seus amigos? I:m-

gem missionária, mas Paulo náo que-

ria, porque perdera confiança nele. bro-me bem dum caso na minha 

Qual dos dois tinha mais razão? Os mocidade. Costumava, nos domingos, 

dois companheiros no Evangelho, em pregar nas cozinhas das pensões dos 

separarem-se, não transgrediram pobres na cidade, e urn velho irmáo 

qualquer princípio bíblico, e depois, resolveu acompanhar-nos. Fêz-me 

ambos prestaram bom serviço. Bar-

nabé é lembrado na ilha até hoje bem grande e outra, metade do diâ-

como o fundador do cristianismo e metro. Não andava bern. Noutro 
considerado pela Igreja Ortodoxa lado eu trabalhava bern com um jo-

(Grega) o padroeiro de Chipre. 

lembrar dum charrete com uma roda 

vem irmão que possuia mas dom 
Como evangelista e atraia alnas a 

Cristo melhor que eu. 

Um principio importante cia Certo e bem serviço conhecido, de muita fracassou importan-por 

falta de se observar o principio. O 
O princípio é: quando dois ou mais chefe do movimento era irmão muito 

servos do Senhor trabalham juntos, estimado, zeloso e amado por todos. 
outro não deve ser convidado para 

ajudar, sem a plena concordância de 
todos os obreiros no nesmo serviço. tão bondos0 que não podia dizer 

Infelizmente não possuia faculdade 
judicial para julgar com critério. Era 

dido 
Quanto 

ou destruido 
tem sido impe- NAo 9ue não podia dizer 

NAO» a qualquer dos candidatos 
que aspiravam a ajuntar-se ao grupo 
que era de doze evangelistas. 

dido ou destruido por falta de obser-
var éste princípio! Um 

Na comunhão da Igreja não esco- após outro destes «candidatos», que 

hemos nossos companheiros, porque 
é Deus que os escolhe (Seus eleitos) 
eé nosso dever julgar quais são os 
escolhidos de Deus pelos frutos (2 
Tim. 2:19). Qualquer desvio desta 
escolha faz um partido. 
porém, escolhamos 
nheiros, como fêz o Apóstolo Paulo. 

Um jugo desigual en serviço pode 
ser muito inconveniente e por esta 
razão é essencial que haja compati-
bilidade entre os co-operadores. Cer-
to trabalho (mas não todo) exige dom 
semelhante entre os trabalhadores. 
Por exemplo, um grupo de irm�o8 

deseja evangelizar crianças. Vamos 
Supor que outra pessoa é convidada 
para ajudar que não tem aptidão 

não serviam 

por êste lider, sem consultar seus 

colegas. 
Ihores dos seus companheiros larga-
ram o serviçoeo movimento fra-

em, foram adrnitidos 

O resultado foi que os me-

cassou. Em serviço, 
W. Anglin nossos compa 
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