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 A oportunidade de ajudar
s  irmãos  em  SJCampos  e 
Taubaté ajudaram nos cus-
tos  de  cirurgia  de  Raquel, 

uma irmã em Cristo em Florianópo-
lis  SC.  Recebemos  no  28/10  esse 
email da filha dela:

O
“Gostaria de agradecer pelas ora-

ções e ajuda nos custos da cirurgia. 
Nossa família está muito agradecida 
e feliz por tudo que Deus tem aben-
çoado.

“As  orações  e  apoio  dos  irmãos 
nesse momento têm sido muito im-
portantes para minha mãe e nossa 
família.  A cirurgia  foi  na segunda-
feira  e correu tudo bem. Na terça-
feira ela já saiu do hospital e está se 
recuperando muito bem. Tenho cer-
teza que Deus vai  continuar aben-
çoando o resto do tratamento.

“Essa semana estarei enviando o 
recibo.  Agradeça  aos  irmãos  em 
nome de nossa família!

“Bruna Gomes
Msn: brunagomes@hotmail.com
Skype: bruna.cgomes
Celular: (48) 9944-5606”
Os custos iam ficar em torno de 

R$18.000,00. Na conferência femini-
na, foi anunciado que faltam ainda 
R$4.000. Irmãos em diversos locais 
no Brasil contribuíram.

Mais uma versão online
Encontra-se  online  a  Tradução 

ecumênica da Bíblia.  Há opção de 
uso pela lista dos livros bíblicos ou 
pela  função  de busca.  A  TEB usou 
pesquisas da versão francesa para a 
versão brasileira. Estudiosos católi-
cos, protestantes e ortodoxos parti-
ciparam da obra. Veja a TEB no link: 
http://m.cancaonova.com/biblia/

Leitura bíblica diária
8/11 – Gálatas 3
9/11 – Gálatas 4
10/11 – Gálatas 5
11/11 – Gálatas 6
12/11 – Efésios 1

Crescimento no Vale
Dados do IBGE apontam acrésci-

mo na população de 11%, chegando 
a  2.21  milhões  de  habitantes.  SJ-
Campos  chega  a  597  mil,  Taubaté 
com 275 mil. Mais um motivo de in-
tensificar a nossa evangelização.

Oração de novembro
Que dediquemo-nos ao desenvol-

vimento do espírito ao invés de dar 
espaço à carne; à decência e não à 
sensualidade (ver Rm 13.13-14).

Seja  nossa  petição  missionária: 
Que nossa vida em Cristo dê razão à 
nossa pregação (ver 1 Pd 2.11-12).

SBN-SP
O Seminário Bíblico Nacional mi-

nistra  a  matéria:  “Evidências  Cris-
tãs”,  13-14/11,  10h-16h,  com 
Ricardo  Trajano,  na  R.  Porangatu, 
28, Vl Maria Alta, Capital. Edivaldo: 
(11) 5932-5961.

Oremos
• Pela D. Ritinha e Fernanda, retor-

nando de MG no próximo domin-
go.

• Pelos  estudos  em progresso,  em 
várias congregações do Vale.

• Pelo tratamento do sr. Benedito.
• Pela família do irmão Rogério, fa-

lecido na semana passada em Re-
cife.

• Pela procura de novo local de reu-
nião dominical em SJCampos.

Confraternização
No 13/11 haverá uma confraterni-

zação para as congregações no Vale, 
no  Círculo  Militar,  em  Taubaté,  a 
partir do meio-dia.

Dia do Senhor e os cristãos

Os cristãos  se  reúnem no pri-
meiro dia da semana, dia em que 
Jesus ressuscitou dos mortos. Eles 
cantam para adorar a Deus e in-
centivar  uns aos outros.  Leituras 
da Bíblia são feitas. Alguém traz 
uma  mensagem  baseada  na  Bí-
blia. Os discípulos comem a ceia 
do  Senhor.  Ofertam  voluntaria-
mente dos seus bens. Fazem ora-
ções 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 ado-
ração.

Como  visitante,  você  é  nosso 
convidado de honra, para conhe-
cer  mais  por  que  fazemos  tudo 
isso. Estão à sua disposição cur-
sos e estudos oferecidos gratuita-
mente, sem compromisso.

Semanal e mensal

 Terças, 20h, na casa de Ricardo, Tté.
 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.
 1o sábado do mês: reunião feminina e 

masculina, Tté.
 2o  sábado  do  mês:  estudos  avança-

dos, SJC.
 3o sábado do mês: reunião feminina e 

masculina, SJC.

Domingo no Vale do Paraíba

SJCampos •  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

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

S. 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 Paraí-
ba, publicado em SJCampos SP. Tel.: (12) 
3942-7753 / 9792-3681 • Email: randal@al-
canceweb.com • Website: 
 www.voodafe.wordpress.com/ •[e11-05v31] 
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