
O que é Igreja? A igreja é a soma de vidas cristãs. Somos cristãos? Somos Igreja.

Nossa missão é dar testemunho da unidade do povo de Deus como Igreja na localidade,
isto é, como Corpo de Cristo neste local em que vivemos.Não jogue este informe na via pública, ele pode servir para edificação de atlguém.
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“Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim; e o 
que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora”. 

(Jo.6.37)

Pode um cristão autêntico deixar de ser cristão?
Pode uma pessoa tendo seu nome escrito no livro da 
vida (Ap.21.27), por aceitar a Jesus em seu coração, 
deixar de ser salva? 
Pode um indivíduo, reconhecendo sua miserável 
condição de pecador, arrepender-se, crer no Senhor 
Jesus, ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus e 
depois deixar de ser salvo?
Pode alguém que foi libertado do império das trevas 
e transportado para o reino do filho de Deus, ser le-
vado de volta ao reino das trevas? (Cl. 1.13)
Pode uma pessoa receber a vida eterna em Cristo 
Jesus e ao final de sua vida ir para o inferno? (Jo. 
3.36)

A Bíblia, Palavra de Deus, declara: Todos os 
que aceitam a Jesus tem o Espírito Santo e são 
propriedades de Deus. “Vós, porém, não estais 
na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de 
Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito 
de Cristo, esse tal não é dele.” (Rm. 8.9) I Pe. 2.9 
declara: “Mas vós sois Geração Santa, Raça Eleita, 
Sacerdócio Real, Nação Santa, Povo adquirido para 
que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou 
das trevas para a sua maravilhosa luz”.

O cristão é selado pelo Espírito Santo. É guarda-
do para o dia da redenção, plena e definitiva. “Em 
quem também vós, depois que ouvistes a palavra da 
verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele 
também crido, fostes selados com o Santo Espírito 
da promessa;” (Ef. 1.13) “E não entristeçais o Es-
pírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da 
redenção. (Ef. 4.30)

O Espírito Santo é o penhor, a garantia divina da 
nossa herança eterna. “o qual é o penhor da nossa 
herança, até ao resgate da sua propriedade, em lou-
vor da sua glória.” (Ef. 1.14)  

Uma vez salvo, somos salvos para sempre. Porque 
quando cremos passamos a ser filhos de Deus e 
como filhos jamais seremos abandonados. “Veio 
para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, 
a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de 
serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem 
no seu nome;” (Jo. 1.11-12)

“Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim; e o 
que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora”. 
(Jo. 6.37)

Odilon Fraga de Deus
Presbítero da Igreja em Vitória



• Segunda - Jo 3.16 
• Terça - Is. 41.10
• Quarta - Js. 1.9
• Quinta - Rm. 12.12

• Sexta - Jr. 29.11
• Sábado - Ml. 3.10
• Domingo - Mt.28.18

 • ANIVERSARIANTES  • NOSSA PROGRAMAÇÃO

 • LEITURA DIÁRIA

S
E
G Oração das mulheres - 14h30

Programa de Cura Interior - 19h30

T
E
R Reunião de Irmãos de Encargo - 19h30

Q
U
A

Grupos Familiares - 19h30

Q
U
I

S
E
X Vigília de Oração - 20h

S
Á
B

1º SÁB: Reunião de Casados - 19h30
2º SÁB: Vitória Jovem - 19h30
3º SÁB: Reunião de Homens - 16h
              Reunião de Adolescentes - 16h
4º SÁB: Reunião de Mulheres - 16h

D
O
M Reunião Geral: 1º, 2º, 4º e 5º domingos - 19h

Reunião Geral: 3º domingo - 09h
EBT: 1º, 2º, 4º e 5º domingos - 09h

10/07
Angelo de Barbi 99538-0626  
Katia Regina de O. Pereira                    99316-3569
11/07
Anna Claudia Perin Vidigal 99962-4420
12/07
Daniel Fernando Corrêa Borsato 99884-3761
13/07
Sherington Menacir de O. Birck 99969-2143
14/07
Joseneide Cardoso dos Santos 99882-4173
15/07
Simone de Oliveira Fortunato 99913-4638
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ESTUDO DO CAPÍTULO 16 DO LIVRO DE PROVÉRBIOS
 

VERDADES IMUTÁVEIS E INQUESTIONÁVEIS DE PROVÉRBIOS 16

“As pessoas podem fazer seus planos, porém é o SENHOR Deus quem dá a última palavra”. 
(Provérbios 16.1)

1 - “Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o SENHOR julga as intenções do co-
ração”. (V.2)

2 - “Há caminhos que parecem certos, mas ao fi nal podem ser caminhos de morte”. (V.25)

3 - “Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, ele transforma os nossos inimigos em ami-
gos”. (V.7) 

4 - “O SENHOR fez os pesos e as medidas; por isso quer que sejam usados com honestida-
de”. (V.11) 

5 - “O governante sábio abomina o mal, pois o que torna forte um governo é a justiça”. (V.12)

6 - “As pessoas orgulhosas caminham à beira da ruina, e os vaidosos estão sempre propen-
sos à queda”. (V.18)

7 - “É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das rique-
zas dos orgulhosos”. (V. 19)

8 - “Pessoas tolas sempre provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maio-
res amigos”. (V.28)

9 - “Vale mais ter paciência do que ser valente; é melhor saber se controlar do que conquistar 
cidades inteiras”. (V.32)

10 - “As palavras bondosas são como o mel: doces para o paladar e boas para a saúde”. 
(V.24)

Nota: As citações bíblicas estão na Nova Tradução da Linguagem de Hoje

QUE O SENHOR NOS AJUDE A VIVER ESSAS VERDADES DE PROVÉRBIOS
EM TODA SUA PLENITUDE!

 • ANIVERSÁRIOS DE CASAMENTO
10/07
Adriana Guimarães da Silva e 
Huanderson Majelo Oliveira dos Santos 99625-3756
Magda Santos Borges e 
André Porciano Oliveira 99851-0634

15/07
Elke Beilke Matos e
Fabrício Vargas Matos 98112-8849


