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‘Um milagre no rio Hudson’
a quinta-feira em 

Nova York, um 

avião se colidiu 

com um bando de pássaros e, 

graças ao piloto, pousou den-

tro do rio Hudson, salvando 

a vida das 155 pessoas a bor-

do. 

N

O governador do estado disse que foi “um milagre no rio Hudson”. É natu-

ral em acidentes e desastres, nos quais as pessoas são salvas, atribuir a preserva-

ção de vida a um milagre (de Deus?). Podemos até compreender o uso do ter-

mo em situações dessa natureza.

Em outros momentos, pessoas chamam até o nascimento de uma criança de 

milagre.

Biblicamente, um milagre tem características próprias. Os milagres no pri-

meiro século foram feitos de maneira instantânea, completa, pelas mãos e sob 

o controle direto dos apóstolos e profetas, em conexão com a pregação do 

evangelho.

Somente os apóstolos tinha o poder de transmitir aos outros a capacidade 

de fazer milagres (Atos 8.18). Obviamente, quando eles morreram, e também 

os que receberam pelas suas mãos os dons miraculosos, tais dons especiais ces-

saram. Este fato foi registrado na história da igreja.

Podemos esperar a imprecisão de linguagem dos que não têm a Bíblia como 

sua regra de fé e prática. Dos cristãos, porém, espera-se melhor.    

—Randal Matheny



Seis chaves do 
contentamento

de Mike Vestal • Texas, EUA
O Salmo 119.57-64 serve como explicação 

excelente da passagem de Filipenses 4.11-12 
e o que signfica ser contente em toda e 
qualquer circunstância em que nos encon-
tramos.

Quais as chaves do contentamente conti-
das nesse trecho?

#1. Ser satisfeito com o Senhor (v. 47). 
“Tu é a minha herança”. Pare e pense sobre 
isto—temos o Senhor! E é isso que mais 
conta. Porque sua misericórdia é melhor 
que a vida (Salmo 63.3), podemos estar 
tranqüilos que ele sempre fará o que é me-
lhor.

#2. Procurar o favor de Deus (vv. 58-60). 
“De todo o coração suplico a tua graça”. 

Suplicar ou procurar sua graça significa 
“considerar” os nossos caminhos, “voltar” à 
vontade de Deus e “apressar-nos” para fazer 
o que é correto. Isto não significa que me-
reçamos a graça de Deus, mas sim que res-
pondemos a ela com humildade, ação e 
amor.

#3. Não desesperar-se sob pressão (v. 61). 
“Embora as cordas dos ímpios queiram 
prender-me, eu não me esqueço da tua lei”. 
Às vezes sentimo-nos dominados pelos 
problemas e pelas pessoas problemáticas. 
Como precisamos não entrar em pânico e 
olhar para ao Senhor! (ver Efésios 6.10-13).

#4. Sempre dar graças (v. 62). “À meia-
noite me levanto para dar-te graças”. Pes-
soas gratas tendem a ser, naturalmente, 
mais contentes. Murmuração e reclamação 
não são apenas sinais de falta de contenta-
mento, mas de falta de fé.

#5. Desfrutar da comunhão de outros fi-
éis (v. 63). “Sou amigo [companheiro, A21] 
de todos os que te temem”. Devemos sentir 
prazer na companhia de pessoas que irão 
ajudar a fortalecer-nos no Senhor.

#6. Ver o amor de Deus por todo lado 
(v. 64). “A terra está cheia do teu amor, Se-
nhor”. Tal pensamento é “Filipenses 4.8” 
em ação!

‘Orando no Espírito Santo’
 Pelos esforços do Sr. Luiz Queiroz em 

Delmiro Gouveia PB.
 Pelo trabalho do Lar Cristão de Assis-

tência aos Menores em Cabreúva SP.
 Para que preguemos Jesus a todos.
 Pela saúde de Daniel, Paula, Élida, Lane, 

Vicki e D. Carmita.
 Pelo casamento de Élida e Rafael.
 Pelas temporadas para jovens no AMO.

embro-me, Senhor, das 
tuas ordenanças do passa-
do e nelas acho consolo.
         —Salmo 119.52 NVIL
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Dia do Senhor para os cristãos
Os cristãos se reúnem no primeiro dia 

da semana, dia em que Jesus ressuscitou 
dos mortos. Eles cantam para adorar a 
Deus e incentivar uns aos outros. Leitu-
ras da Bíblia são feitas. Alguém traz 
uma mensagem baseada na Bíblia. Os 
discípulos comem a ceia do Senhor. 
Ofertam voluntariamente dos seus bens. 
Fazem orações e súplicas a Deus. Tudo 
se faz para agradar ao Senhor, pois ele é 
a nossa platéia.

Dependendo da congregação, a ordem 
pode variar um pouco, mas todas as 
igrejas do Senhor praticam os mesmos 
atos de adoração.

Como visitante, você é nosso convida-
do de honra para conhecer mais por que 
fazemos tudo isso. Estão à sua disposi-
ção cursos e estudos oferecidos gratuita-
mente.
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Levando a sério o casamento
Tim Hall • Tennessee, EUA

ntes de junho de 2008, na Coréia do Sul os casais 
podiam divorciar-se por pouco dinheiro e receber 
os documentos oficiais de divórcio dentro de uma 

hora. Os juízes reclamavam que seus dias mais movimenta-
dos eram as segundas-feiras. Argumentos conjugais durante 
o fim de semana levaram a decisões precipitadas para termi-
nar o casamento.

A
A partir de junho, porém, os casais que têm filhos têm de 

esperar por três meses para finalizar o divórcio. Os sem fi-
lhos têm de esperar um mês. Já se viu uma reviravolta signi-
ficativa. Aumentou o número de casais cancelando os pedi-
dos de divórcio e a taxa de divórcio caiu.

O conselho de Deus no assunto do matrimônio parece 
duro aos ouvidos modernos. Malaquias o declarou clara-
mente: “Pois o Senhor Deus de Israel diz que odéia o divór-
cio, pois assim veste-se de violência” (Malaquias 2.16 NKJV). Você talvez pergunte por que 
Deus odéia o divórcio. Talvez porque Deus ama as pessoas. Ele quer nos poupar a dor de 
rasgar relacionamentos íntimos.

Jesus confirmou esta opinião celestial da seriedade do voto matrimonial: “Assim, eles 
[marido e esposa] já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ningúem 
separe” (Mateus 19.6 NIV). Três versículos adiante, Jesus declara a única exeção a este padrão 
altivo: infidelidade sexual da parte de um dos cônjuges. O casamento é um voto sagrado.

Não é preciso procurar muito para encontrar pessoas cujas vidas têm sido profundamen-
te feridas pelo divórcio. Cicatrizes que não desaparecem são carregadas por pessoas que 
não queriam que seu casamento terminasse. O egoísmo, porém, leva muitos a abandonar 
os votos que pronunciaram, deixando no seu rastro a dor e a desgraça.

Fiquei perplexo uma vez sobre o sermão de um pregador, ao ouvir seu título: “Hora de 
se divorciar”. Eu achava estranho que um homem que prega a Bíblia encorajaria motivo al-
gum para dissolver o casamento. Quando ouvi seu ponto, entretanto, entendi. A hora de se 
divorciar, ele disse, foi antes de se casar.

Saúdo os legisladores na Coréia do Sul pela mudança da lei. Muita gente se apressa para 
tomar decisões vitalícias e, mais tarde, ficam tristes pelo que fizeram. Isto se aplica tanto à 
formação de matrimônio bem como à sua destruição. Decisões como estas exigem muito 
tempo e ajuda de cima.

Se levarmos a sério o que Deus disse sobre o tópico do casamento, tomaremos nossa pró-
pria decisão matrimonial com muito mais sobriedade. Seguiremos admoestações como 
esta: “Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher 
trate o marido com todo o respeito” (Efésios 5.33). 

Tim é pregador do evangelho na cidade de Johnson City. O artigo acima foi traduzido com 
sua permissão de seu devocional semanal “LightGram”. www.joycaster.com
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Durante a semana
 Terças, 20h, na casa do Sr. Paulo e D. 

Carmita, Eugênio de Melo.
 Quartas, 20h, na casa de Randal e Vicki, 

Urbanova. 3949-1246.
 Primeiro sábado do mês: reunião femi-

nina em Taubaté.
 Segundo sábado do mês: estudos avan-

çados em SJC.
 Terceiro sábado do mês: reunião femi-

nina em SJC.
 Último domingo do mês em SJC: Dia 

dos visitantes.

Domingo na região
Guarulhos • 9h. R. Porto Alegre 04, Pq 

Jandaia-Pimentas.
São José dos Campos • 9h30, R. Pascoal 

Moreira 70, Jd Esplanada (atrás da Pizza-
ria Vila D’Aldeia, esquina com Av. São 
João). (12) 3942-7753.

Taubaté • 16h. Salão Visconde, Gávea 
Hotel, Av. Juscelino Kubitschek de Olivei-
ra 380. (12) 3742-7753

Atibaia • 17h. Av. Terceiro Centenário 
445, Vl Rica. (11) 4413-1026.

Guaratinguetá • 19h. R. Raul Lino José 
da Silveira 57, Tamandaré. Tel. Wilson e 
Fátima (12) 3133-8839.

Santa Isabel • 18h. R. Mário Mendes Ca-
margo 101. Tel. Israel (11) 9978-2941.

São Sebastião • 19h. R. José Nobre 98, 
Reserva du Moulin. Tel. Edson Rodrigues 
(12) 3862-2232.

EXPEDIENTE— O boletim informativo 
“Vôo da Fé” serve aos cristãos no Vale do 
Paraíba, publicado em São José dos Cam-
pos SP. Endereço: Rua Álvares de Azevedo, 
20 • Vl Zelfa/ Jd Maringá
Tel.: (12) 3942-7753.
Email: randal@alcanceweb.com
Website: www.voodafe.wordpress.com/
Editor: Randal Matheny [e01-17v21]

Nossa missão

A missão da igreja em São José dos Campos 
é ser fiel a Cristo, ir ao Vale do Paraíba e 
mostrar a verdade aos perdidos, usando  to-
dos os meios possíveis para trazê-los a Cris-
to (23/02/02)

Sempre disponível
Os boletins estão disponíveis em formato 
eletrônico no site “Vôo da Fé” neste endere-
ço: >www.voodafe.wordpress.com>. Mande 
este link para todos os seus amigos e fami-
liares!

Ensino e pregação em 2009
Trimestre Pregação EBD Curso EBD

Jan-mar Adauri Randal Espírito Santo

Abr-jun J. Roberto Jorge 2Ts ou Pastorais

Vôo-mirim – para colorir
Quantos dias Jonas ficou na barriga do 

grande peixe?
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