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O último trimestre
oucos dias atrás publicou-se um alerta sobre baixa humidade na cidade. Logo 
em seguida, vieram inundações por boa parte do Sudeste e Sul. A vida 
espiritual às vezes é assim também. Do deserto (lembra-

se de Elias? Jesus?) às profundezas do mar (que tal Jonas?).
P

Nessa vida, qual o momento em que se chega mais perto do 
céu? Pergunta dificil. Mas um momento bem poderia ser ficar 
entre três mil irmãos por dois dias … para cantar hinos. É o 
que fez tanta gente na sexta e sábado nos EUA. Que maravilha!

Por falar nos EUA, uma irmã em Cristo fez notícias, numa re-
vista regional, das obras de escultura que ela faz. Clydetta Ful-
mer já esculpiu em bronze para o governo americano, universi-
dades e fundações. É bom ver talento assim nos irmãos.

NA MINHA AUSÊNCIA

Paulo Lelis assumirá (junto com Adauri, imagino) a editoração do boletim informativo durante a mi-
nha ausência. Favor comunicar a ele informações, orações e outros dados úteis aos irmãos no Vale do 
Paraíba. Tenho certeza de que vai agradecer cada dica. Seja colaborador!

Pedimos suas orações para que essa viagem minha seja bem-sucedida. E por elas que ficam. Eu e 
minha família agradecemos sua ajuda e incentivo. É bom termos irmãos que demonstram o amor do 
nosso Pai que está nos céus. Damos graças por fazer parte de família espiritual na qual ele predomina.

O apostólo Paulo tinha umas palavras de incentivo a irmãos de quem ele tinha de ausentar-se. “Po-
nham em ação a salvação de vocês com temor e tremor”. Favor ler o parágrafo inteiro em Filipenses 
2.12-13, que declara que é Deus que faz as coisas acontecerem entre nós.

ALVOS

Achei na semana passada um folheto que um ir-
mão confeccionara para a congregação dele sobre 
alvos pessoais. O folheto dava uma lista de possí-
veis objetivos e sugeriu que cada pessoa escolhes-
se entre eles um objetivo a cada mês para traba-
lhar. Excelente idéia!

Estamos chegando logo para o último trimestre 
do ano. Já! O ano de 2009, daqui a pouco, será his-
tória.  Chegando no dia 31 de dezembro, se o Se-
nhor nos permitir  a vida até lá,  o que queremos 
realizar pela sua força e dentro da sua vontade?

Recentemente, nosso irmão Matthew Morine es-
creveu: “Se uma congregação for fiel ao padrão de 
Jesus, ela terá de funcionar com os não cristãos em 
mente. Uma congregação não pode ser impulsiona-
da pelas necessidades e exigências dos salvos. Ela 
tem de ter a mesma perspectiva de Jesus, pondo 
nos perdidos a prioridade.” Amém!  —Randal

Dia do Senhor para os cristãos
Os cristãos se reúnem no primeiro dia da se-

mana, dia em que Jesus ressuscitou dos mor-
tos. Eles cantam para adorar a Deus e incenti-
var uns aos outros. Leituras da Bíblia são fei-
tas. Alguém traz uma mensagem baseada na 
Bíblia. Os discípulos comem a ceia do Senhor. 
Ofertam  voluntariamente  dos  seus  bens.  Fa-
zem orações  e  súplicas  a  Deus.  Tudo se faz 
para agradar ao Senhor, pois ele é a nossa pla-
téia.

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

Como visitante, você é nosso convidado de 
honra,  para  conhecer  mais  por  que fazemos 
tudo isso. Estão à sua disposição cursos e estu-
dos oferecidos gratuitamente, sem compromis-
so.



Oração para o mês de setembro
O Dia Internacional da Paz é no dia 21 de se-

tembro. A verdadeira paz vem de Deus. Oremos 
com ações de graças que temos sido dados paz 
com ele e com seu povo.

Que nossa petição missionária seja: Que pro-
clamemos  paz  ao  mundo  pela  mensagem  do 
evangelho de Cristo.

Oração: Senhor, tu és a luz da nossa vida. Que 
nossos olhos sejam sempre abertos  à fonte  da 
bondade, graça e poder, por meio de Cristo.

—Tirado de alcanceweb.com
e twitter.com/unitedprayer

Verdades bíblicas rápidas
Alguns tentam preservar  a imagem de Deus 

ao dizerem que o mal traz suas próprias conse-
quências. “Eu mesmo lutarei contra vocês” (Jere-
mias 21.5).

Deus é “Senhor dos Exércitos” que luta pró ou 
contra.  Pró,  quando as  pessoas  lhe  obedecem; 
contra,  quando  as  pessoas  o  opõem  (Isaías 
10.23).

Deus luta pelo seu povo. “Não tenham medo 
deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por 
vocês” (Deuteronômio 3.22).

—twitter.com/bibletruths

Vôo-mirim: Anjo ajuda Jesus

Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia.  
—Lucas 22.43

DEUS Conosco: Importa, sim!
Jesus estava na popa, dormindo com a cabe-
ça sobre um travesseiro. Os discípulos o acor-
daram e clamaram: “Mestre, não te importas  
que morramos?”

Marcos 4.38

Que irônica a pergunta dos discípulos ao Mes-
tre, que veio à terra para salvar e redimir a hu-
manidade!

Ele  não  se  importa?  Importou-se  tanto  que 
abriu  mão das  glórias  celestiais  para  tornar-se 
homem humilde, desprezado por todos, sofredor. 
Importou-se tanto que deu a sua vida na cruz.

Ah, sim, os discípulos não souberam disso ain-
da,  mas já podiam ter percebido que o Mestre 
não perdia nenhuma das suas ovelhas.

E mesmo com a nossa perspectiva pós-crucifi-
cação, ainda duvidamos e perguntamos por que 
o Senhor não se importa conosco!

Por mais que pareça que ele dorme no ponto, 
ele caminha para nossa salvação.

—DeusConosco.com - Assine por email:
 deusconosco-subscribe@welovegod.org

“Vocês brilham como estrelas no universo”.
—Filipenses 2.15
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Durante a semana
 Terças, 20h, na casa do Sr. Paulo e D. Carmita, Eugênio 

de Melo, SJC.
 Quartas, 20h, na casa de Randal e Vicki, Urbanova. 3949-

1246.
 Primeiro sábado do mês: reunião feminina em Taubaté.
 Segundo sábado do mês: estudos avançados em SJC.
 Terceiro sábado do mês: reunião feminina em SJC.
 Último domingo do mês em SJC: Dia dos visitantes.

Domingo no Vale do Paraíba
São José dos Campos • 9h30, R. Pascoal Moreira 70, Jd 

Esplanada (atrás da Pizzaria Vila D’Aldeia, esquina com Av. 
São João). (12) 3942-7753.

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

Guaratinguetá •  19h.  R.  Vigário  Martiniano  333,  Centro 
(esq. c/R. Cel. Tamarindo). Tel.  Wilson e Fátima (12) 3133-
8839.

São Sebastião • 19h. R. José Nobre 98, Reserva du Mou-
lin. 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 Campos SP. Endere-
ço: Rua Álvares de Azevedo, 20 • Jd Maringá • Tel.: (12) 3942-7753 / 
9792-3681 • Email: randal@alcanceweb.com
Website: www.voodafe.wordpress.com/ • [e09-12v17]

http://www.voodafe.wordpress.com/
mailto:deusconosco-subscribe@welovegod.org
http://DeusConosco.com/

	Durante a semana
	Domingo no Vale do Paraíba
	Dia do Senhor para os cristãos
	O último trimestre
	Oração para o mês de setembro
	Verdades bíblicas rápidas
	Vôo-mirim: Anjo ajuda Jesus
	DEUS Conosco: Importa, sim!

