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Esperem, não perguntem
Os Onze pensam que esperavam 

bastante tempo, uns três anos, mais 
ou menos, para a chegada do reino. 
No  calendário  humano,  é  muito 
tempo.  Agora,  Jesus  lhes  diz  que 
têm de esperar mais ainda em Jeru-
salém.

Com a morte de Jesus, morreram 
também  suas  esperanças.  Sua  res-
surreição  acenderam  novamente 
suas aspirações políticas. Eis a per-
gunta que lhe fazem.

“Certa vez, os apóstolos estavam 
reunidos com Jesus. Então lhe per-
guntaram:  –É  agora  que  o  senhor 
vai devolver o Reino para o povo de 
Israel? Jesus respondeu: –Não cabe 
a vocês saber a ocasião ou o dia que 
o Pai marcou com a sua própria au-
toridade. Porém, quando o Espírito 
Santo descer sobre vocês, vocês re-
ceberão poder e serão minhas teste-
munhas  em Jerusalém,  em toda  a 
Judéia e Samaria e até nos lugares 
mais distantes da terra” (Atos 1.6-8 
NTLH)

Primeiro, o Senhor lhes diz, basi-
camente, para não fazer perguntas 
sobre tempos, sobre agendas, sobre 
datas,  pois  tais  questionamentos 
apertam a soberania de Deus. E esta 
é uma questão maior do que a natu-
reza do reino, por mais importante 
que seja esta. Os discípulos devem 
seguir o Senhor, e não uma agenda.

A doação do Espírito indica não 
somente  um  evento  e  um  poder, 
mas a própria natureza do reino, e 
assim, ao falar nele, Jesus qualifica 
o reino como espiritual e não mate-
rial ou política. O poder do Espírito 
conduzirá, não à conquista e à inde-
pendência, mas ao testemunho e à 
conversão.

Aplicação  para  nós?  Deus  faz 
tudo em seu tempo e devemos con-
fiar que cumprirá todas as suas pro-
messas.  Cabe  a  nós  a  fidelidade, 
sem querer saber a hora. Mais ain-
da, a habitação do Espírito em nós, 
após a imersão na água (Atos 2.38), 
deve nos lembrar que a natureza do 

reino  é  espiritual,  lembrança  esta 
que deve cortar tendências de pro-
curar  bêncãos  materiais ou  físicas. 
Ele  nos  habita  para  transformar 
nossas vidas à imagem de Cristo e 
capacitar-nos para anunciar o evan-
gelho.   VF              –deusconosco.com

O convite sempre aberto
Não temos o costume de oferecer 

um convite após as pregações, para 
quem precisa obedecer a  Jesus.  As 
reuniões  dominicais  existem  para 
os cristãos. O trabalho de proclamar 
a salvação está concentrado, não no 
domingo, mas no dia-a-dia, nos es-
forços nas casas e nos estudos pes-
soais.  Significa  que  o  convite  está 
sempre aberto, todos os dias.

Oração para março
Convidamos a irmandade a dedi-

car-se durante o mês de abril à se-
guinte petição: Que tenhamos uma 
preocupação saudável com a espiri-

tualidade dos irmãos, não deixando 
que enfrentem sozinhos os perigos 
da imoralidade e da falsa doutrina.

Que  nossa  petição  missionária 
seja: Que comuniquemos o evange-
lho “por todos os meios”, como fez 
o apóstolo Paulo.    –alcanceweb.com

Oremos
• Pelos  estudos  de  evangelização 

em  progresso,  conduzidos  por 
Vicki e por Humberto e Aline.

• Pelo tratamento do Sr. Benedito.
• Pela procura de novo local de reu-

nião dominical em SJCampos.
• Pela  família  do  pregador  Fred 

House e a esposa Joy, mortos na 
quinta-feira por um ladrão,  den-
tro da sua casa no Mississippi.

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 do Sr. Paulo e D. 
Carmita, Eugênio de Melo, SJC.

 Quartas,  20h,  na  casa  de  Randal  e 
Vicki, Urbanova. 3949-1246.

 Sextas, 20h, na casa de Ricardo, Tté.
 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. Aguarde informações de 
novo local  de reunião  dominical.  Estamos 
em transição, tendo perdido o salão.

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/ •[e03-27v11] 
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