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MUDANÇAS E TRANSIÇÕES
os últimos sete dias ficamos sabendo de várias 
pessoas cuja situação de vida está se mudando 

ou tem mudado ou que faleceram.
N
• No domingo passado nosso querido irmão Abramo 

Lucarelli partiu para estar com nosso Deus.
• Uma família missionária anunciou no mesmo dia 

que deixará Belo Horizonte no mês que vem para 
retornar aos EUA.

• Uns meses atrás, uma outra já tinha saído da capi-
tal mineira rumo a seu país de origem, sem tomar-
mos conhecimento do fato até esta semana.

• Um casal  muito próximo a nós em outro estado 
caiu da graça para seguir um outro evangelho.

Ufa! Isso sem falar, nos dias e semanas anteriores a 
este período, de ainda outras transições,  como o ir-
mão John Pennisi que deixará o trabalho em Sorocaba 
SP no mês que vem, para que a esposa possa tratar de 
um problema de saúde.

Tais mudanças ao nosso redor, bem como a veloz 
chegada do fim de ano, servem bem para nos lembrar 
das seguintes verdades.

#1. Lembre-se da sua pequenez e vida breve

A  vida  é  passageira,  com  o  fim  se  aproximando 
cada vez mais rápido. Tiago diz que somos uma “ne-
blina passageira” (4.14). Podemos fazer nossos planos, 
mas temos que levar em conta a natureza da vida.

Tem gente que fica esperando a hora certa, o dia 
certo, a época certa, para tudo, mas acaba nunca fa-
zendo nada. Uma senhora ganhou uma roupa linda do 
marido e ela ficou guardando-a para um momento es-
pecial. Ela a usou no funeral dele.

Para tais pessoas, uma paráfrase de Eclesiastes 9.8 
cai bem: “Use roupas finas, com perfume”.

Façamos hoje o que devemos fazer, para o dia de 
amanhã não nos pegar de surpresa.

#2. Prepare outros para continuar a obra

Ninguém deve deixar de aprender durante a vida. 
Ao mesmo tempo que crescemos em Cristo, queremos 
investir nos outros, para que sejam capazes de desen-
volver  o  trabalho  e  avançar  com  a  mensagem  do 
evangelho. Não esperemos até botar tudo no lugar.

Foi com esse intuito que Paulo disse ao seu filho na 
fé: “Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na 
presença  de  muitas  testemunhas  e  entregue-os  aos 
cuidados de homens de confiança, que sejam capazes 
de ensinar outros” (2 Timóteo 2.2 NTLH).

Este versículo menciona quatro pessoas ou grupos 
entre os quais o evangelho passa para a frente:

Paulo → Timóteo → homens de confiança → outros

Obviamente,  espera-se  que  os  “outros”  também 
continuem evangelizando,  ensinando e  treinando.  O 
que Paulo tem em vista não é nenhum programa espe-
cial ou escola para pregadores, mas o trabalho de cada 
congregação e cada cristão de entregar, durante seu 
período curto na terra, aos outros o que recebeu de 
Cristo.

#3. Deixe algo de si para os que vêm depois

Os famosos, ricos e poderosos querem deixar mo-
numentos e obras grandiosas para que seja lembro o 
seu nome. Os cristãos querem passar aos outros o le-
gado de Cristo.

Dou graças a Deus que tenho um artigo do sr. Abra-
mo para o dicionário de vocábulos bíblicos (no prepa-
ro),  bem como alguns do irmão Allen Dutton, outro 
obreiro falecido, de Cabreúva SP, e do irmão Andrade, 
amado mestre da palavra de Deus que faleceu há al-
guns anos em Belo Horizonte ao atravessar a avenida 
na frente da sua casa. Deixar algo por escrito abençoa 
os que seguem em nossas pisadas.

Mas melhor ainda é deixar os traços de Jesus no co-
ração das pessoas por nós influenciadas ao longo do 
nosso serviço em Cristo.

Enquanto é dia

Nos próximos dias, semanas e meses, ouviremos a 
respeito de outros irmãos saindo de cena e de ainda 
outros entrando na eternidade. E uma hora chegará a 
nossa vez. Teremos feito o nosso dever, teremos vivido 
a nossa fé, teremos deixado o perfume do evangelho 
espalhado por onde andamos?

Como disse o nosso Senhor: “Precisamos trabalhar 
enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me 
enviou. Pois está chegando a noite, quando ninguém 
pode trabalhar” (João 9.4).  — Randal Matheny  VF 



Aprenda a fazer
Pablo Picasso disse uma vez, “Estou sempre fazen-

do o que não consigo fazer, para que eu possa apren-
der como fazê-lo”.

Alguns cristãos, por causa do medo ou preguiça ou 
espírito rebelde, recusam a sujar as mãos na obra do 
Senhor. Uma das desculpas: “Não sei como fazer”.

Um irmão temia ensinar seus amigos não cristãos 
por medo de errar em alguma coisa e nunca mais ter 
chance de mostrar-lhes o Caminho.

Deixou de enxergar que, se ele não fizesse o esfor-
ço, seus amigos nunca chegariam a um conhecimen-
to da verdade. Para seu crédito, ele aprendeu como 
evangelizar.

Lembra do que Jesus mandou dizer a João, o Imer-
sor? “Voltem e contem a João o que vocês viram e ou-
viram.  Digam  a  ele  que  os  cegos  vêem,  os  coxos 
andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os 
mortos  são  ressuscitados,  e  os  pobres  recebem  o 
evangelho” (Lucas 7.22 NTLH).

Da mesma forma, Jesus faz com que a língua presa 
aprenda a ensinar e pregar, o tímido encontre cora-
gem, o preguiçoso encontre energia. Mas eles têm de 
estar  sempre  fazendo o  que  não  conseguem fazer, 
para que aprendem do Senhor como fazê-lo.

—deusconosco.com

Aproveite ainda
Em  SJCampos  ainda  estamos  estudando  aos  do-

mingos a série: “Os mandamentos de Cristo”, e em 
Taubaté, o livro de Filipenses. Venha participar!

Oração de dezembro
Convidamos os irmãos a se dedicarem em dezem-

bro ao seguinte pedido: para que semeemos ao Espí-
rito e não à carne, a fim de colhermos a vida eterna. 
Que nossa petição missionária seja para motivar a to-
dos à obediência pelo nosso exemplo de gratidão, hu-
mildade e alegria no Senhor Jesus.  —alcanceweb.com

Leitura bíblica diária
Leiamos Apocalipse 21 e 22 e ainda 1 Tessalonicen-

ses 1-3, um capítulo por dia, de segunda a sexta. As-
sim,  ficaremos  seguros  de  reinarmos  com  Cristo 
quando os livros forem abertos.

Desculpe a bagunça
O  site  do  Projeto  Alcance  (alcanceweb.com)  foi 

transferido para outro servidor. Se você reparar algo 
fora do lugar ou que não funciona, favor informar.

Orações pelos irmãos
• Pelos que viajarão durante as férias e feriados.
• Pelos fracos na fé, para que entendam o Caminho 

de Cristo e busquem força no Senhor.
• Por coragem de ensinar a Palavra de Deus e procla-

mar Cristo aos de fora.
• Pela saúde da Paula, Élida, Sr. Odílio, Sr. Benedito, 

D. Carmita, D. Ritinha e Vicki.
• Para que Valéria encontre trabalho.
• Pela procura de local para a igreja joseense.
• Para que façamos planos para a obra de Deus e te-

nhamos, pelo seu poder, força para cumpri-los.

Durante a semana
• Terças, 20h, estudo bíblico na casa da D. Carmita, 

Eugênio de Melo.
• Terças, 20h, estudo bíblico na casa de Ricardo, Tau-

baté (retomando em janeiro).
• Quintas, 20h, leitura bíblica na casa de Randal, Ur-

banova. 3949-1246. (retomando em janeiro)
• Sábados, 19h, estudo bíblico na casa do Sr. Odílio, 

Taubaté. Com Humberto 12-3674-3282.

“Senhor, a cada semana do ano novo, re-
solvi ler um livro da Bíblia e decorar um 
capítulo …  e vou começar por Filemom e 
Salmo 117”.

VOo da Fé • 2011/DEZ/18 • Página 2

EXPEDIENTE
A folha dominical, “Vôo da Fé”, publicada em São José dos Campos 
SP, serve à causa de Cristo no Vale do Paraíba e no Brasil afora.
Email: cristaos.sjc@gmail.com • Website: http://igreja-de-cristo.com/ • 
Tel.: 12-9792-3681 • [e12-16v20] 

Dia do Senhor e os cristãos

Os cristãos se reúnem no primeiro dia da semana, 
dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Eles can-
tam para adorar a Deus e incentivar uns aos outros. 
Leituras da Bíblia são feitas. Alguém traz uma men-
sagem  baseada  na  Bíblia.  Os  discípulos  comem  a 
ceia  do Senhor.  Ofertam voluntariamente  dos  seus 
bens. Fazem orações 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 adoração.

Como visitante, você é nosso convidado de honra, 
para conhecer mais por que fazemos tudo isso. Estão 
à sua disposição cursos e estudos oferecidos gratui-
tamente, sem compromisso.
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