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‘Hoje vimos coisas extraordinárias’
“Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e, cheios de temor,
diziam: ‘Hoje vimos coisas extraordinárias’”. –Lucas 5.26
Quando Jesus perdoou os pecados
do paralítico, foi criticado. Mas ao
verem o homem, curado, andando,
as testemunhas glorificavam a Deus
e exclamaram que tinham visto
algo extraordinário.
Em seguida, Jesus chama Levi
para segui-lo e vêm somente críticas, nada de louvores.
O versículo acima termina o trecho sobre o paralítico, mas será que
Lucas não queria que o leitor exclamasse assim sobre o chamado de
Levi?
Pois qual é mais maravilhoso,
perdoar pecados, redimir uma vida,
fazer com que o homem ricaço deixe sua renda para acompanhar o Senhor, ou restaurar o corpo de um
homem? Não seria o primeiro caso?
Hoje, as coisas não mudaram
muito. Ficamos impressionados com
o material, ao mesmo tempo que o
espiritual passa despercebido.
O que impressiona você? VF
–deusconosco.com

Notícias da irmandade
Em Campinas, nosso irmão Alex
Soares trabalhou no fim do ano passado com uma igreja denominacional que, após ouvir o ensinamento
bíblico, decidiu como um todo abandonar o erro e seguir o padrão do
Novo Testamento. São 29 irmãos.
CAMBOJA- Um monge se converteu e hoje prega a Boa Nova, mesmo
sendo excluído da sua família por
causa da sua fé, relatou o missionário Bill Singleton.
ÍNDIA- O pregador Koteswara
tem sido perseguido por hindus na
sua cidade de Singampally por seu
trabalho. Entre outras coisas, cortaram seu fornecimento de água,
proibiram a venda de comida a ele
entre comerciantes da cidade e acu-

saram-no de colocar drogas no vinho da Ceia, para facilitar as conversões.
MÉXICO- O pregador Juan Martinez foi ameaçado de perder um dos
membros da família se não pagasse
US$4,5 mil ao gangue Los Zetas, um
dos mais perigosos do país.

Oração para março
Convidamos os irmãos a dedicarse durante o mês de março à seguinte petição:
Que Deus me ajude a ter vitória
sobre mim mesmo, sobre minhas
paixões, minha vontade, meu orgulho. A batalha maior está no meu
coração. Que o Espírito mate toda
resistência à bondade e à santidade
do Senhor.
Que nossa petição missionária
seja:
Que vejamos cada pessoa como
alvo do amor redentor de Deus.
–alcanceweb.com

Dia do Senhor e os cristãos
Os cristãos se reúnem no primeiro dia da semana, dia em que
Jesus ressuscitou dos mortos. Eles
cantam para adorar a Deus e incentivar uns aos outros. Leituras
da Bíblia são feitas. Alguém traz
uma mensagem 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 gratuitamente, sem compromisso.

Esboço agora disponível
O esboço do sermão dado em fevereiro em Taubaté: “Nem todo louvor é cântico; nem todo cântico é
louvor”, está disponível no site do
Projeto Alcance: alcanceweb.com.

Oremos
•
•
•
•

•

Pela segurança dos que viajarão
durante o período do Carnaval.
Pelos estudos de evangelização
em progresso.
Pelo tratamento do Sr. Benedito.
Que nossos governantes nos forneçam condições de vivermos na
paz e segurança.
Pela procura de novo local de reunião dominical em SJCampos e
em Taubaté.

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 avançados, 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 • 19h. R. Vigário Martiniano 333,
Centro (esq. c/R. Cel. Tamarindo). Tel. Wilson e Fátima (12) 3133-8839.
S. Sebastião • 19h. R. José Nobre 98,
Reserva du Moulin. Tel. Edson Rodrigues
(12) 3862-2232.
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