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Sua palavra mais positiva hoje
um site da Internet para irmãos, fiz a pergunta aos partici-
pantes: qual a sua palavra mais positiva hoje? Um disse: “fa-
mília”, olhando para seus três filhos e aguardando outro em 

seis semanas. Outro irmão pensou na palavra: “firme”, porque estava 
lembrando-se de um irmão, agora falecido, que não perdia uma reuni-
ão sequer da igreja e, quando alguém lhe perguntava como estava, 
respondia com esta palavra.

N
Um terceiro irmão respondeu à pergunta com a palavra: “influên-

cia”, recordando as pessoas que o tinham influenciado, por bem ou 
por mal, no decorrer dos seus quase 70 anos e, especialmente, pela in-
fluência de uma avó que lhe mostrou a verdade do evangelho.

E a minha resposta?
Escolhi  a  palavra:  “compaixão”,  pois  me  dá  um conforto  ímpar 

quando lembro que Jesus se importa comigo. Recordo-me das palavras de um cântico, que Jesus sabe 
exatamente do que preciso. Ele vai cuidar de mim.

Para o cristão, as palavras positivas são muitas, porque o Caminho nos oferece tanto em Cristo Je-
sus. Assim, para responder uma pergunta como a de cima, temos de  escolher entre as palavras. Não 
precisamos buscar, arrumar, nem inventar palavras para responder. Aparecem tantas na mente que 
fica difícil de escolher entre elas.

Isso porque o evangelho é  boa notícia. “Vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é 
bom” (1 Pedro 2.3 NLTH). Traz bênção. Produz alegria. Estabelece paz, não somente no nosso coração, 
mas entre nós e Deus e entre nós e os outros. Oferece esperança da vida eterna. Tiago disse: “Tudo de 
bom que recebemos e tudo o que é perfeito vêm do céu, vêm de Deus, o Criador das luzes do céu” 

(1.17). O evangelho produz fruto mais variado, mas 
sempre doce.

Paulo  disse  que  “o  Espírito  de  Deus  produz  o 
amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a 
bondade,  a  fidelidade,  a  humildade  e  o  domínio 
próprio” (Gálatas 5.22-23).

Tantas palavras maravilhosas, e cada uma repre-
senta não apenas uma ideia ou um ideal, mas uma 
realidade na vida do seguidor de Jesus. É isso que 
vivemos.

E você? Qual a sua palavra mais positiva hoje?
Você pode ler,  em inglês,  as  respostas originais  à  

pergunta: qual a sua palavra mais postiva hoje?, nes-
se endereço: http://fellowshiproom.org/2010/02/27/ 
—Randal

VERDADE BÍBLICA RÁPIDA   
Os cristãos lidam com coisas não materiais, com o espi-
ritual, o eterno. “Vocês não chegaram perto de alguma 
coisa que se pode tocar” (Hebreus 12.18).

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 es-
tudos oferecidos gratuitamente, sem compro-
misso.



Oremos uns pelos outros
O sr. Benedito está fazendo exames médicos. 

Oremos para que haja bons resultados.
Oremos pela procura de outro local de reuni-

ão,  para  que  encontremos local  que atenda às 
necessidades.

Algumas  pessoas  estão  estudando  a  Palavra 
com irmãos para a conversão. Oremos para sua 
decisão a favor do evangelho.

Oremos para que aproveitemos todos as opor-
tunidades de ensinar o evangelho.

Várias pessoas no Vale estão à procura de em-
prego.

Oremos  pelas  vítimas  chilenas  do  terremoto 
que ocorreu no sábado de manhã.

Voo-mirim: Não fazer bagunça
Jesus viu que as pessoas estavam bagunçando 

na  casa  de  Deus.  Estavam  vendendo  animais 
para  sacrifícios.  Diziam que  estavam ajudando 
as pessoas a adorarem a Deus. Mas na verdade 
estavam atrapalhando.

Jesus pegou um chicote de cordas. Tirou todos 
os bagunceiros da casa de Deus. Queria deixar a 
casa de Deus como lugar para oração. Jesus que-
ria que as pessoas pensassem em Deus, e não no 
dinheiro. Leia sobre isso em João 2.13-17.

Jesus quer que ajudemos às pessoas a pensar 
em Deus, e não atrapalhar.

Vamos fazer de tudo para ajudar às pessoas a 
chegar perto de Jesus.

Notícias ao redor do mundo
▶ NIGÉRIA: Um aluno da escola de pregação 

está desaparecido após um encontro com muçul-
manos. Ocorreu no final de janeiro.
▶ ÍNDIA: O irmão William Woodson ficou de-

sidratado  e  desmaiou,  com  várias  feridas,  en-
quanto ensinava a Bíblia, no 22/02.
▶ RÚSSIA: Mais de 30 pregadores de 15 cida-

des participaram de uma conferência de três dias 
na cidade de Kasan, em outubro de 2009.
▶ CORÉIA DO SUL: Uma conferência america-

na no estado de Texas apresentou os trabalhos e 
oportundides nesse país asiático, no 23/01.
▶ INTERNET: Onze milhões de visitas foram 

registradas em 2009, no website:
www.thegospelofchrist.com
FONTE: www.brotherhoodnews.com

ESTUDE PARA CONHEÇER A DEUS
• Um estudo pessoal, no local e horário a 

ser combinado;
• o estudo por correspondência: Jesus Cris-

to o caminho simples;
• O estudo online: Alguém te ama:

http://deusconosco.com/essencial/
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Durante a semana
 Terças, 20h, na casa de Ricardo, Taubaté.
 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 cris-
tãos no Vale do Paraíba, publicado em São José dos Campos SP. 
Endereço:  Rua  Álvares  de Azevedo,  20  •  Jd  Maringá  •  Tel.:  (12) 
3942-7753 / 9792-3681 • Email: randal@alcanceweb.com
Website: www.voodafe.wordpress.com/ • [e02-28v60] 
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