
VOO DA FÉ 24 ABRIL 2011 • NO. 81
BOLETIM INFORMATIVO DOS CRISTÃOS
IGREJA-DE-CRISTO.COM

O calendário cristão é semanal
 Novo Testamento serve como 
padrão da fé e prática dos cris-

tãos.  Jesus  deu  sua  palavra  aos 
apóstolos e profetas,  os  quais,  por 
meio  do  Espírito  Santo,  falaram  e 
escreveram  por  inspiração  divina. 
Hoje, não temos eles presentes co-
nosco para nos orientar, mas, como 
são o fundamento da igreja, temos 
seus escritos para nos guiar em to-
das as coisas com respeito à fé. » Jo 
14.25; 16.13; 2Pe 1.21; Ef 2.20

O

A observação por parte da igreja 
de dias especiais foi  um acréscimo 
posterior ao Novo Testamento. Jesus 
estabeleceu para a igreja a ceia do 
Senhor,  que ela comia no primeiro 
dia da semana. Reunia-se para ora-
ção e fraternidade em outros dias, à 
sua conveniência. Mas além de sua 
agenda semanal,  não há nenhuma 
provisão dentro das Escrituras para 
uma  observação  mensal  ou  anual 
de  dias  especiais.  Como não deve-
mos “ir  além do que está escrito”, 
restringimo-nos  aos  mandamentos 
e  práticas que encontramos na Bí-
blia.  »  Mt 26.26ss;  1Co 11.23ss;  At 
20.7; 1Co 4.6

Somente  a  tradição  humana  dá 
sustentação a outras práticas, sem a 
qual  não haveria  apoio para a  ob-
servação de tais dias. Assim, a sim-
plicidade da fé do Novo Testamento 
liberta  os  discípulos  do  Senhor  de 
tais tradições e possibilita aos cris-
tãos um serviço diário no reino de 
Deus e uma lembrança dominical da 
morte, sepultamento e ressurreição 
de Jesus. » Cl 2.16; Rm 12.1-2

“De  maneira  que,  cada  vez  que 
vocês  comem  deste  pão  e  bebem 
deste  cálice,  estão  anunciando  a 
morte  do  Senhor,  até  que  ele 
venha”, 1Co 11.26.   VF   —Randal

Depois de ressurreto, 
Jesus apareceu a muitos
• A Maria Madalena (Mc 16.9-11; Jo 

20.11-18).
• A certas mulheres (Mt 28.9-10).

• Aos  dois  no  caminho  de  Emaús 
(Lc 24.13-22; Mc 16.12-13).

• A Pedro (Lc 24.33-35; 1Co 15.5).
• A 10 dos apóstolos (Jo 20.19-25)
• A 11 dos apóstolos (Jo 20.26-29).
• A 7 apóstolos à margem do Mar 

da Galileia (Jo 21.1-23).
• A  mais  de  500  discípulos  (1Co 

15.6).
• Aos 11 apóstolos num monte da 

Galileia (Mt 28.16-17).
• A Tiago (1Co 15.7).
• Aos Onze um pouco antes de su-

bir aos céus (Mc 16.14-19; At 1.6-
10).

• No Monte das  Oliveiras,  quando 
subiu  aos  céus  (Lc  24.44-51;  At 
1.6-10).
Mais tarde, após subir aos céus:

• Ao morrer  Estêvão viu  Jesus  (At 
7.55-60).

• Por  último,  foi  visto  por  Saulo 
(1Co 15.8).

–Tirado  de  “Basic  Beginnings  from 
the New Testament Book of Acts,” Li-
ção 2, por Joe E. Galloway

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) 
9792-3681.

Taubaté • 16h. Escola Construindo o Sa-
ber,  R. José  Olegário  de  Barros,  147,  Jd 
Morumbi. (12) 9792-3681.

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/ •[e04-23v5] 
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