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O que significa ‘igreja de Cristo’?
ara  alguns,  a  frase:  “igreja  de 
Cristo”, é um nome, uma deno-

minação, e se procurar lá fora,  vai 
achar vários grupos com nomes ofi-
ciais: Igreja de Cristo Internacional, 
Igreja  de  Cristo  Pentecostal,  Igreja 
de Cristo no Brasil, e por aí vai.

P

O  mundo  religioso  só  consegue 
pensar em nomes, títulos e rótulos. 
Mas Jesus não quer que seja assim, 
não permite que façamos dessa for-
ma.

Falar no sentido bíblico da igreja 
de Cristo é usar uma descrição, uma 
entre muitas encontradas no Novo 
Testamento,  da  nossa  realidade  da 
igreja que pertence a Cristo, da igre-
ja que serve a Cristo, da igreja usa-
da  por  Cristo  para  cumprir  e 
proclamar sua boa nova no mundo.

Igreja  não  é  denominação,  nem 
uma edificação de tijolos e cimento, 
nem uma hierarquia, nem uma reli-
gião organizada.

Igreja, no sentido que Jesus esta-
beleceu, é o povo obediente dele, os 
que  fazem a  sua  vontade,  aqueles 
que carregam a Cruz.

O termo igreja significa “reunião” 
e se refere ao povo ou literalmente 
reunido ou, no sentido mais amplo, 
do povo de Deus reunido em torno 
de Jesus para ser sua presença hoje 
no  mundo.  Tem,  portanto,  sentido 
literal e metafórico.

Igreja, assim, é a família de Deus, 
o  corpo  de  Cristo,  a  morada  de 
Deus, a plataforma do Espírito San-
to  para  a  obra  divina  nos  dias  de 
hoje.

Igreja é onde a liberdade espiritu-
al  exerce o serviço humilde com a 
toalha na mão, com a mão na mas-
sa, com o abraço do próximo, onde 
se  aprende  a  ceder,  escutar,  abrir 
mão, amar e ser amado.

Igreja é onde imperam a igualda-
de, o respeito, a comunhão, a paci-
ência, o perdão, onde tudo gira em 
torno de Jesus.

Venha fazer parte conosco dessa 
realidade.   VF   —Randal

Deus Conosco: O dia todo
Não  os  louvores  ocasionais  na 

igreja. Não as orações que marcam 
momentos da nossa semana. Sim, a 
vivência em Deus como motivo do 
nosso ser. Assim pensou o salmista:

“Em  Deus  nos  gloriamos  o  dia  
todo,  e  sempre  louvaremos  o  teu 
nome” (Salmo 44.8 BND).

Fazemos de Deus o chão da nossa 
vida, não apenas uma parada ou ou-
tra ao longo do caminho.

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
• Pela fidelidade de cada irmã e ir-

mão, no meio das dificuldades.
• 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.
• Por mais portas ainda para parti-

lhar a boa nova com as pessoas.

Novo nome, mesmo site
O site das congregações no Vale 

do Paraíba tem um novo endereço: 
igreja-de-cristo.com.  Há  novidades 
recente lá também.

E não se esqueça do bom conteú-
do no alcanceweb.com.

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 • R. Vigário Martiniano 333, Cen-
tro (esq. c/R. Cel. Tamarindo). Tel. Wilson e 
Fátima (12) 3133-8839 e verifique horário.

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/ •[e04-04v7] 
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