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 O provérbio, curto e direto
uitas são as formas literárias que a Bíblia usa para comuni-
car a revelação de Deus ao ser humano. Uma dessas é o 
provérbio. Este é uma máxima ou expressão concisa que 

traz em poucas palavras uma verdade ou princípio sobre a vida em 
seus mais diversos aspectos, mas sempre à luz da vontade de Deus. 
Na Bíblia,  o termo abrange mais  do que o conceito moderno, mas 
sempre há por trás do provérbio algo da sabedoria divina. Tem como 
objetivo “fazer a verdade de Deus acessível a todas as pessoas, a fim 
de orientar sua vida conforme a sua vontade”, como diz um dicioná-
rio bíblico. Outro meio, então, pelo qual nós, os lerdos e simples, po-
dem entender. Não é maravilhoso que o Senhor não escreve apenas 
para eruditos?

M

Obviamente, qualquer coisa da compilação de sabedoria que cha-
mamos o Livro de Provérbios enquadra-se nessa forma literária. Mas outros provérbios estão espalha-
dos pelas Escrituras também, além dos 31 capítulos deste livro escrito por Salomão e outros sábios.

Como este por Jesus, em Mateus 11.17 e Lucas 7.32. Cito do evangelho de Lucas, da Nova Versão In-
ternacional:

“Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram; cantamos um lamento, mas vocês não chora-
ram”.

Gosto deste provérbio porque ele nos lembra da incoerência humana em pessoas que, como os ju-
deus da época de Jesus (Lucas 7.31) que rejeitaram o que não combinava com seus preconceitos, des-
carta a sabedoria quando aparece em um dos seus filhos (verso 35), seja João o Imersor ou o próprio 
Jesus (versos 33-34), seja um discípulo hoje.

Com a curta atenção das pessoas hoje e as redes 
sociais como Twitter, que usam 140 caracteres para 
expressar uma ideia, parece que o provérbio seria 
um meio excelente para comunicar a verdade para 
nossos contemporâneos.

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

Oremos para que haja bons resultados.
Oremos pela  procura de local  de reunião,  para 

que encontremos local que atenda às necessidades.
Há pessoas estudando para a conversão. Oremos 

para uma decisão a favor do evangelho.
Oremos para que aproveitemos todos as oportu-

nidades 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.

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.



Verdades bíblicas rápidas
O  folgadão  cristão  não  existe.  “Trabalhem 

para se sustentar” (2Ts 3.12).
Em Cristo, nossos pecados não definem quem 

somos. “Alguns de vocês eram assim” (1Co 6.11).
Após a morte, um corpo diferente. “E mesmo 

as estrelas têm diferentes tipos de brilho” (1Co 
15.41).

O livro  de Atos  mostra  que os 12 fizeram o 
que o Senhor lhes ordenou. “Antes de ir para o 
céu, ele deu ordens, pelo poder do Espírito San-
to,  aos  homens  que  ele  havia  escolhido  como 
apóstolos” (Atos 1.2).

E qual a sua desculpa? “Então eu disse: –Ó Se-
nhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou 
muito ______” (Jeremias 1.6).

– www.bibletruths.wordpress.com

Voo-mirim: Tem muito, perde sono

“O rico se preocupa tanto com as coisas que possui,  
que nem consegue dormir”. –Eclesiastes 5.2 NTLH

Notícias ao redor do mundo
SÃO PAULO- O Sr. Abramo Lucarelli se recupera 

da pneumonia, estava em estado grave. Ele ser-
viu como presbítero na Nove de Julho e na Ita-
quera.

NOVA  YORK,  EUA-  O  coral  da  Universidade 
Faulkner, uma faculdade cristã no estado de Ala-
bama, canta na segunda-feira na Carnegie Hall.

AFEGANISTÃO-  Surge  congregação  em  base 
militar americano no meio à guerra contra o ter-
rorismo.

ONICHA NGWA, NIGÉRIA- O diretor da Escola 
de Estudos Bíblicos, Jacob Achinefu, foi seques-
trado, torturado e libertado após sete dias. En-
contra-se hospitalizado em estado grave.

“Como eu amo a tua lei! Penso nela o dia todo” 
(Salmo 119.97).

ESTUDE PARA CONHEÇER A DEUS
• Estudo pessoal, local e horário a combinar;
• o estudo por correspondência: Jesus Cristo o 

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

http://deusconosco.com/essencial/

Pensando na obediência
Deus tomará  “vingança  dos  que  não conhe-

cem a Deus e dos que não obedecem ao evange-
lho  de  nosso  Senhor  Jesus  Cristo”  (2Ts  1.8).  A 
obediência não é nem trivial nem opcional. Pro-
vavelmente, não meditamos bastante na realida-
de da vingança divina. – Weylan Deaver
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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/ • [e03-27v21] 
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