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A visão e missão da obra joseense
No  começo  da  congregação  em 

SJCampos, em outubro de 1988, os 
irmãos estabeleceram uma concep
ção  do  trabalho  por  escrito.  Esta 
visão se baseava nas Escrituras.

Em 2008 a publicamos e ao che
garmos  ao  vigésimo-quinto  aniver-
sário da congregação, convém con
siderá-la novamente:

“Uma igreja que segue Jesus se
gundo  a  Bíblia.  Sem  hierarquia 
humana,  mas  utilizando  os  dons 
que  Deus deu  ao  corpo.  Evangeli
zando  o  Vale  do  Paraíba  e  Litoral 
Norte. Sustentando a si mesmo com 
a  Palavra  de  Deus  e  com  o  amor 
praticado na ajuda aos que necessi
tam. Vivendo em amor interno, sem 
disputas  nem  falatórios,  mas  com 
uma  verdadeira  fraternidade  guia
do pelo Espírito Santo. Aceitando o 
sacrifício e o preço a ser pago para 
evangelizar e crescer: orar sem ces
sar,  trabalhar  muito,  sacrificar  um 
pouco a fraternidade e dar atenção 
aos novos visitantes. Culto ‘explíci
to’  voltado  para  os  atos  que  estão 
sendo executados  e  não como ‘re
cheios’  ou  pausas  visando  outras 
coisas que virão a ser realizadas na 
reunião”.

No dia 23 de fevereiro de 2002, a 
congregação escreveu sua declara
ção de missão que vale ainda hoje:

“A missão da igreja em São José 
dos Campos é ser fiel a Cristo, ir ao 
Vale do Paraíba e mostrar a verda
de  aos  perdidos,  usando  todos  os 
meios  possíveis  para  trazê-los  a 
Cristo”.

Depois de 25 anos, esta visão e a 
missão  ainda  são  de  grande  valia 
para  nossa  fé,  pois  nos  levam  de 
volta ao Novo Testamento como re
gra de prática e fé.   V     —Randal

Busque a Deus conosco
Como povo de Deus, somos uma 

família  em Cristo.  Conhecemos  as 
lutas uns dos outros, as conquistas 
de cada um, choramos com os que 
choram  e  nos  alegramos  com  os 
que se alegram, Romanos 12.15.

Temos  as  nossas  dificuldades, 
mas procuramos ainda nos aperfei
çoar no padrão de Cristo, buscamos 
ser cada vez mais dedicados, santos 
e atentos à palavra do Senhor.

Nosso  alvo  é  claro:  glorificar  a 
Deus  pela  obediência  a  Cristo  no 
poder do seu Espírito.

O nome de Cristo é nosso: cristão. 
A família de Deus é nossa: a irman
dade.  O âmbito  do Espírito  é  o  ar 
que  respiramos:  andamos  guiados 
pela palavra que ele inspirou e com 
a força que ele nos dá.

Deus nos chama, todos, para en
trar  na  alegria  da  sua  intimidade, 
onde  cada  um  é  valorizado  como 
criatura sua e foco do seu prazer.

Recupere seu foco do importante
Se deixamos, as pressões do nos

so dia-a-dia  tiram o foco do que é 
importante  na  vida.  Restabeleça 
suas prioridades durante a semana. 
Participe  de  uma  leitura  bíblica  e 
oração: is.gd/grupos.

Jesus trabalhou pelo Espírito Santo
Pelo poder de quem foram reali

zados  os  atos  sobrenaturais  de 
Cristo? Pelo poder do Espírito San
to, Aquele da Divindade que habitou 
nele “sem limitações”, João 3.34.

No seu batismo Jesus recebeu o 
derramamento  do  Espírito,  Lucas 
3.21-22.  Divindade  outorgada  a  Di
vindade?

Mas  a  Palavra  (Jesus)  tinha  se 
esvaziado  do  direito  de  usar  seus 
próprios  poderes.  Enquanto ele  se 
aderia ao seu papel de tornar-se o 
Salvador  da  humanidade,  ele  en
frentava a vida com nenhum poder 
sobrenatural próprio além do que ti
nham seus irmãos espirituais.

Contudo,  tinha  de  ser  provada 
sua obra de manifestar-se ao mun
do como Filho de Deus e Salvador 
do  homem.  Esta  prova  tinha  de 
acontecer por meio do uso de pode
res  sobrenaturais  indisputáveis.  O 
Espírito Santo supriu este poder.

—Betty Choate, em Jesus Christ,
the Eternal Sacrifice

Investigue a igreja de Cristo (II)
De Ezequiel A. Akinyemi,  
evangelista nigeriano

Nem  Jesus  nem  seus  apóstolos 
fundaram  uma  denominação.  Não 
se lê na Bíblia a respeito de um dis
cípulo  católico,  um  discípulo 
metodista, um discípulo batista, um 
discípulo pentecostal, ou de um dis
cípulo sectário.

Jesus não planejou que sua igreja 
fosse  rasgada  em  denominações 
guiadas por credos conflitantes. Até 
seus  apóstolos  se levantaram com 
coragem  para  expor  e  impedir  os 
que Satanás usava para plantar as 
sementes  das  denominações.  Por 
favor,  leiam  com  reflexão  sóbria 
João  17.20-21,  1  Coríntios 1.10-13  e 
Romanos 16.17-18.

Se formos sinceros, devemos ad
mitir que o Espírito de Cristo está 
ausente da vida de todos os chama
dos crentes que deixam de seguir o 
único  modelo  bíblico  do  cristianis
mo, modelo este que é proposto no 
Novo Testamento. Pois estes se di
videm em grupos conflitantes e, em 
alguns casos, antagônicos.

Conta-se  o 
número  dos 
grupos até de
sistir.

Os  maiores 
instrumentos 
da divisão religiosa  são os  credos, 
as constituições ou manuais dos vá
rios grupos. Credo contradiz credo, 
constituição varia de outra, e doutri
na tem conflito com doutrina.

O antigo profeta disse: “o Senhor 
é  o  nosso legislador”,  Isaías  33.22. 
Tiago  também  declarou:  “Há  ape
nas  um  Legislador  e  Juiz,  aquele 
que pode salvar e destruir”, 4.12.

Apesar de Deus nos ter dado a lei 
dentro da Bíblia,  as pessoas negli
genciaram  as  suas  Bíblias  e 
tornaram-se  uma  lei  própria.  Por 
causa  da  sua  inerrância,  a  Bíblia 
não é sujeita à revisão ou ao acrés
cimo.  Ela  é  totalmente  suficiente 
“para o ensino, para a repreensão, 
para a correção e para a instrução 
na  justiça,  para  que  o  homem  de 
Deus seja apto e plenamente prepa
rado para toda boa obra”, 2 Timóteo 
3.16-17.

Contudo,  toda  denominação  es
creveu sua própria constituição ou 
credo, conforme sua opinião do que 
era correto, usando a Bíblia apenas 
para dar-lhe legitimidade.   V 

“Há apenas um 
Legislador e Juiz,  
aquele que pode 
salvar e destruir” 
Tiago 4.12

http://igreja-de-cristo.com/
http://is.gd/grupos


Links — clique e edifique-se
• deusconosco.com
• irmaos.org
• facebook.com/aigrejadecristo
• twitter.com/igrejadecristo
• alcanceweb.com

Convite a oração para julho
Convidamos a irmandade a dedi

car-se  durante  o  mês  de  julho  à 
seguinte petição:

para  que  não  sejamos  levados  
pelas paixões do mundo, mas sim  
conduzidos pela direção do Espíri
to de Deus.

Que  nossa  petição  missionária 
seja:

para que aproveitemos o tempo  
de férias para o reino de Deus.

Online: http://is.gd/2013julho

‘Orações por todas as pessoas’
• Por Reginaldo, fazendo curso em 

Guará, e a esposa Rebeca.
• Pela  sexta  cirurgia  do  irmão 

Aguinaldo: is.gd/aguinaldo.
• Pelo trabalho  de Rolfe  e  Valéria 

em São Luís do Maranhão.
• Pelos  esforços  de  Luis  Queiroz 

em Delmiro Gouveia PB.
• Pelo Projeto Irmandade Solidária 

no Pernambuco.
• Pelos que estão estudando a Bí

blia  para  seguir  a  Cristo,  ou 
aproximando-se do Reino.

• Pelo nosso crescimento em espí
rito,  em número, no amor e nas 
boas obras.

• Pela saúde de Humberto, D. Car
mita,  sr.  Benedito,  sr.  Odílio, 
Rose, Paula, Daniel, D. Claudete, 
sr. Paulo.

• Pelos  não  cristãos  que  leem  as 
matérias online e os contatos que 
procuram saber mais.

• Pela visita de Bennie e Siegfried 
a SJC e seus trabalhos com Ran
dal.

Leitura da Semana 31 de 2013
Durante a semana de 22-28 de ju

lho, leiamos os capítulos de
• Neemias 8-13 (segunda e terça)
• 2 Coríntios 1-3 (quarta)
• Salmos 95-97 (quinta)
• Provérbios 20.11-23 (sexta)

Esta sugestão de leitura vem do 
plano anual da Bíblia encontrado no 
site: alcanceweb.com/.

O que faz o coração (I)
1. Pensa, Mt 9.4.
2. Compreende, Is 32.4.
3. Conhece, Pr 14.10.
4. Crê, Rm 10.10.
5. Duvida, Mc 11.23.
6. Determina, 2Co 9.7.
7. Planeja, Pr 16.9.
8. Raciocina, Mc 2.6.
9. Deseja, Rm 10.1.
10. Arrepende-se, Rm 2.4
11. Atreve-se, Et 7.5

—Nichol’s Pocket Bible Encyclopedia

A atitude da dedicação para todos
Na  quarta-feira  lemos na  minha 

casa  o  discurso  do  apóstolo  Paulo 
aos  supervisores  efésios,  At  20.17-
38.  Estamos  estudando  uma  série 
sobre atitudes do cristão. Apesar do 
frio e da chuva, oito pessoas estive
ram presentes.

Lidamos  basicamente  com  uma 
única pergunta: Qual a atitude mais 
evidente  na  vida  e  no  trabalho  de 
Paulo neste discurso? Foram várias 
as respostas, todas boas.

A  palavra  que  eu  escolhi  para 
descrever a sua atitude foi  dedica
ção. Dia e noite. Publicamente e de 
casa  em  casa.  Com  lágrimas.  Por 
três anos. A própria vida sem valor. 
De cidade em cidade.

E tem mais:  Esta sua dedicação 
não  é  atitude  só  de  apóstolo,  mas 
deve ser demonstrada por parte de 
todos, eu e você, 1Co 10.31—11.1.

Bênçãos espirituais do novo cristão
Como  um novo  filho  de  Deus,  é 

importante saber sua nova posição 
e o ele que já recebeu de Deus.
1. Fui  escolhido  pela  graça  de 

Deus, Ef 1.4a.
2. Agora sou santo e sem culpa pe

rante Deus, Ef 1.4b.
3. Fui adotado como filho de Deus, 

Ef 1.5.
4. Fui redimido pelo sangue de Je

sus, Ef 1.7a.
5. Fui  perdoado de todos os meus 

pecados, Ef 1.7b.
6. Sobre  mim  foram  derramados 

“toda a sabedoria e entendimen
to”, Ef 1.8, 2Pd 1.3.

7. Fui selado com o Espírito Santo, 
Ef 1.13-14.

8. Tenho  a  garantia  da  salvação, 
1Jo 5.11-13, Ef 2.8-9.

—Danny Han, evangelista 
singapurense, First Principles

Como trabalhar nas casas
#1.  Comece  em  casa. Comece 

com sua família. Seja um cristão ín
tegro dentro de casa. “Eu e a minha 
casa  serviremos  ao  Senhor”  Js 
24.15. Converta-se a si próprio.

#2. Continue nas casas. Convide 
seus  conhecidos.  “Entrem  na  mi
nha casa”  At  16.15.  Quando Pedro 
foi  pregar  a  Cornélio  encontrou  a 
casa  cheia,  “com  seus  parentes  e 
amigos mais íntimos que tinha con
vidado” At 10.24  Converta os seus 
amigos.

#3.  Pule de  casa. Quando uma 
casa não suporta o número crescen
te,  leve  uma  parte  para  uma 
segunda  casa.  Haverá  então  duas 
congregações em duas casas. Repi
ta  a  dose.  “Saúdem  Asíncrito, 
Flegonte,  Hermes,  Pátrobas,  Her
mas  e  os  irmãos  que  estão  com 
eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu 
e sua irmã, e também Olimpas e to
dos os santos que estão com eles” 
Rm 16.14-15.(Havia pelo menos três 
reuniões  nas  casas  em Roma,  ver 
Rm 16.3-5.) Converta a sua cidade.

#4.  Pule de  cidade. Em algum 
momento  uma  casa  se  abrirá  em 
outro  município  e  o  evangelho  co
meçará  seu  crescimento  além  da 
cidade. Com os Doze, Jesus “anda
va de cidade em cidade, e de aldeia 
em aldeia, pregando e anunciando o 
evangelho do reino de Deus” Lc 8.1 
Converta a sua nação.

Não use a sua casa como descul
pa  para  não  servir  ao  Senhor,  Lc 
9.61; 11.6. —Randal

Viu? — cartum cristão

(VISTO NO FACEBOOK)

VOO DA FÉ é a folha dominical  dos cristãos no 
Vale  do  Paraíba  SP,  servindo  como  veículo  de 
comunhão,  informação  e  motivação.  Editor: 
Randal editor@irmaos.org. igreja-de-cristo.com/.

http://is.gd/aguinaldo
http://alcanceweb.com/
http://twitter.com/igrejadecristo
http://facebook.com/aigrejadecristo
http://irmaos.org/
http://deusconosco.com/

	A visão e missão da obra joseense
	Busque a Deus conosco
	Recupere seu foco do importante
	Jesus trabalhou pelo Espírito Santo
	Investigue a igreja de Cristo (II)
	Links — clique e edifique-se
	Convite a oração para julho
	‘Orações por todas as pessoas’
	Leitura da Semana 31 de 2013
	O que faz o coração (I)
	A atitude da dedicação para todos
	Bênçãos espirituais do novo cristão
	Como trabalhar nas casas
	Viu? — cartum cristão

