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O básico do básico
odo  bom  técnico  ressalta  ao 
atleta  o  domínio  e  a  prática 

dos movimentos básicos do seu es-
porte.  A  vida  em  Cristo  também 
tem seus exercícios elementares.

T
Vejamos quatro destes.
#1.  APLICAÇÃO. A  palavra  de 

Deus fica à cabeceira da fila da pie-
dade cristã. Isso porque é a fonte e 
o poder da nossa fé. Devemos:
• Ler – nada, mas nada, substitui 

o hábito regular de ler as sagra-
das letras;

• Compreender, ou entender o 
contexto original e o que isso 
significa para nosso contexto;

• Aplicar, ou praticar as verdades, 
obedecer aos mandamentos de 
Deus.

Somos o povo de um só livro, a 
Escritura sagrada, pois somente ela 
foi inspirada pelo Espírito de Deus. 
Falamos somente o que a Bíblia diz.

#2. ORAÇÃO. Nosso amigo, o pre-
gador Jeff Jenkins, fez a seguinte lis-
ta  de  cinco  tipos  de  oração  que 
fazemos,  usando  a  ideia  de  nosso 
olhar. Acrescentei um sexto tipo no 
final.
• Olhar para cima, a Deus

(adoração);
• Olhar para dentro de nós

(confissão);
• Olhar ao redor, aos outros

(intercessão);
• Olhar para trás, ao passado

(gratidão);
• Olhar para o futuro

(súplicas, pedidos);
• Olhar para o fim (Maranata!).
A oração e a aplicação são dois la-

dos  da  mesma  moeda.  Na  Bíblia 
Deus fala conosco; na oração nós fa-
lamos com Deus.

#3.  COMUNHÃO. “Ninguém  é 
uma ilha”. Lembra desta frase? Pois 
bem, ela se aplica especialmente à 
vida espiritual. Precisamos uns dos 
outros. Por isso Deus nos fez povo, 
família.

A comunhão ocorre quando estas 
qualidades primam entre nós:

• Honestidade,  ou falar sempre a 
verdade uns com os outros;

• Transparência,  ou  a  disposição 
de abrir-se com outros;

• Constância,  ou  a  presença  fre-
quente no meio dos irmãos.

#4. PREGAÇÃO. O termo não se 
restringe  a  uma  lição  por  trás  do 
púlpito dominical na frente da con-
gregação.  Significa  proclamação ou 
o ensino do Caminho de Cristo.

O irmão Don Petty diz que preci-
samos fazer três coisas no processo 
da proclamação:
• Cativar, ou conseguir a atenção 

prolongada das pessoas;
• Educar, ou ensinar a palavra na 

verdade e na sã doutrina;
• Motivar, ou incitá-las a agir, 

além do saber ou do ser.
Quão grande privilégio de coope-

rar com Deus neste projeto de res-
gatar todos da perdição eterna!

Vamos treinar a cada dia  nesses 
exercícios espirituais da alma, para 
glória de Deus.   VF   —Randal

Oração para abril
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: 
http://igreja-de-cristo.com/ •[e04-17v21] 
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