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O verdadeiro legalista
estudo  avançado  foi  muito 
bom,  com  umas  23  pessoas 

presentes, a maioria vinda de Jundi-
aí.  Conseguimos cobrir apenas me-
tade da apostila, analisando o tema: 
“A  teologia  do  modelo”,  então,  o 
restante ficará para o mês que vem.

O

Ficamos contentes em receber o 
irmão  Carlos  Prazeres  de  Curitiba 
(PR) que participou do estudo avan-
çado antes de prosseguir viagem a 
Lorena.

Continuam os estudos que Hum-
berto e Aline, e Vicki, vêm fazendo. 
Oremos para que o Senhor produza 
frutos por meio dos seus esforços.

Há várias opções para quem quer 
trabalhar  na  evangelização,  entre 
elas  o  estudo  pessoal,  “Conheça  a 
Deus”, e o curso por correspondên-
cia,  “Jesus  Cristo,  o  caminho  sim-
ples”.

Para os amigos distantes ou em 
situações nas quais um estudo pes-
soal é impossível, há também o es-
tudo online, “Alguém te ama” aqui: 
deusconosco.com/alguemteama.

A necessidade do tema do estudo 
avançado  se  demonstrou  quando, 
durante os preparativos, um antigo 
amigo meu negou no Facebook que 
existia  um padrão  no  Novo  Testa-
mento para a igreja. Chamou de le-
galistas os que crêem diferente.

Hoje,  quando  alguém  entre  nós 
chama outros irmãos de legalista, é 
sinal, possivelmente, de que a pes-
soa  tem abandonado o  projeto  de 
Deus para a vida em Cristo e para a 
igreja.  Pois  quando a pessoa tacha 
os  outros  de  legalista,  nesse  caso 
ela mostra que despreza os manda-
mentos de Deus e segue suas pró-
prias ideias.

Existe sim o legalista, aquele que 
depende  do  seu  mérito  para  se 
aproximar  de  Deus,  mas  há  uma 
grande diferença entre a obediência 
a Deus e as obras de mérito. Muitos 
não entendem isso. Que nosso Deus 
nos dê sabedoria para discernir a di-
ferença.   VF   —Randal

Muitos se converteram
No plano divi-
no há  uma li-
gação  direta 
entre  a  virtu-
de  pessoal  e 
crescimento 
numérico  na 
igreja. Não é o 
único  fator, 
mas é um ele-

mento essencial.
“Barnabé  era  um  homem  bom, 

cheio  do Espírito  Santo  e  de  fé.  E 
muitos se converteram ao  Senhor” 
(Atos 11.24 NTLH).

Existe um crescimento que nada 
tem  a  ver  com  o  crescimento  de 
Deus. Mas este não ocorre sem que 
haja da parte dos cristãos um cará-
ter da bondade, a habitação do Es-
pírito  e  a  confiança  que  o  Senhor 
guiará nos caminhos eternos.

Pode receber meditações como esta 
por email. Visite deusconosco.com

Oração para março
Que tenhamos uma preocupação 

saudável com a espiritualidade dos 
irmãos,  não  deixando  que  enfren-
tem sozinhos os perigos da imorali-
dade 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.
• 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.

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/ •[e04-10v9] 
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