4 INFORMEECLESIA | EVENTOS

O que é Igreja? A igreja é a soma de vidas cristãs. Somos cristãos? Somos Igreja.
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2019, O QUADRAGÉSIMO QUINTO ANO:
CONTINUEMOS FIRMES NA
REVELAÇÃO DE CRISTO E A IGREJA
“Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por
ela.” Efésios 5.25b
A Igreja ocupa um lugar de tremenda importância na
mente de Cristo e deve ser extremamente importante
também para nós.
Nós sentimos sua importância pelo espaço
significativo que ela ocupa no Novo Testamento. Ela
teve um lugar importante no ministério dos apóstolos.
Paulo, por exemplo, falou de seu ministério duplo
– pregar o evangelho e falar a verdade à Igreja
(Efésios 3.8,9). Os apóstolos falavam da igreja com
um entusiasmo que, estranhamente, nos falta hoje.
Eles implantavam igrejas em todo lugar por onde
passavam, enquanto a tendência hoje é começar
organizações cristãs.
A verdade da Igreja formou o acabamento da
revelação das Escrituras (Colossenses 1.25,26). Foi
a última grande doutrina a ser revelada.
A Igreja é uma lição concreta aos seres angelicais
(Efésios 3.10). Eles aprendem lições com ela sobre
a sabedoria multifacetada de Deus.
A Igreja é o grupo através do qual Deus decidiu
propagar e defender a fé na terra (I Timóteo 3.15).
Ele chama de pilar e base da verdade. Somos gratos
a organizações para-eclesiásticas que se dedicam a
espalhar o Evangelho e a instrução dos crentes, mas
é um erro quando elas assumem o lugar da igreja
local na vida dos seus membros. Deus prometeu
que os portões de Hades não prevaleceriam contra
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a Igreja (Mateus 16.18), mas jamais prometeu isto a
organizações cristãs.
Paulo fala da Igreja como a plenitude dAquele que
enche todas as coisas (Efésios 1.20-23). Em uma
graça maravilhosa, o Cabeça não se considera
completo sem Seus membros.
A Igreja não é apenas o corpo de Cristo (1 Coríntios
12.12,13); ela também é Sua noiva (Efésios 5.2527, 31, 32). Como corpo, ela é o veículo através do
qual Ele escolhe expressar-Se ao mundo nesta era.
Como noiva, ela é o objeto especial da Sua afeição
que Ele está preparando para compartilhar do Seu
reino e da Sua glória.
Diante disto tudo, somos forçados a concluir que,
mesmo a mais fraca reunião de crentes, significa
mais para Cristo que o maior império do mundo.
Ele fala da Igreja com palavras de carinho e de
uma dignidade única. Também concluímos que um
ancião em uma igreja local significa mais para Deus
que um presidente ou um rei. Encontramos poucas
instruções no Novo Testamento quanto a como ser
um bom governante, mas um espaço considerável é
dedicado ao serviço de ancião.
Se, por um instante, virmos a Igreja como o Senhor
a vê, isto revolucionará nossas vidas e ministérios.
William MacDonald
A vida da igreja, como corpo de Cristo, acrescenta
em cada um de nós fé, perseverança, amor e
comunhão com o Senhor e com os irmãos. O Senhor
esteve e sempre estará conosco!
Um abençoado 2019 para todos!

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.

2 – Que neste Novo Ano possamos Esquecer. “Irmãos, quanto a mim, não julgo que o
haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ﬁcam,
e avançando para as que estão diante de mim.” (Fl. 3.13)
Esquecer os fracassos e derrotas que acumulamos no ano que termina. Esquecer e perdoar os insultos que os outros nos fizeram.
3 – Que neste Novo Ano possamos Cantar. “A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo; com
o saltério e instrumento de dez cordas te cantarei louvores.” (Sl. 144.9)
Cantar e falar das coisas lindas da vida. Cantar as grandes bênçãos de Deus. Até aquelas
que nos fizeram sofrer. Que não sejam apenas músicas e letras, mas que sejam canções
e sentimentos.
4 – Que neste Novo Ano possamos Amar. “Meus ﬁlhinhos, não amemos de palavra, nem
de língua, mas por obra e em verdade.” (I Jo. 3.18)
Amemos os amigos, os estranhos e também aqueles que, nos colocando dificuldades; nos
deram oportunidades de crescermos. E assim começamos mais um Novo Ano!
Que tenhas inúmeros motivos para sorrir em 2019.
Desejamos as mais ricas bênçãos de Jesus na tua vida. Que teus sonhos se realizem!
Deus nos presenteou com mais um ano que agora despedimos, e a Ele devemos agradecer pela generosidade e misericórdia infinitas.
Que o Evangelho seja nossa orientação em cada dia deste novo ano. Que saibamos encontrar a felicidade na paz e no amor de Cristo.
Que Deus abençoe a todos e Sua luz ilumine os nossos corações.
Que a maior promessa de Ano Novo seja o fortalecimento da nossa fé, e que a saibamos
cumprir em cada um dos 365 dias.
Vamos receber o Ano Novo com a alma renovada de esperança e alegria, carregando
Jesus no coração, e que assim seja o ano todo.
A todos, um Feliz Ano Novo! Que seja de amor, perdão, paz e felicidade em 2019!

99995-1717
98145-7141
99886-2950
99875-2045
99972-6362
99953-2863
99981-6256

SEG
TER

Reunião de Irmãos de Encargo - 19h30
Salmodiar - 17h

QUA

Oração das mulheres - 14h30
Programa de Cura Interior - 19h30

QUI

99790-0895
98807-9519
99847-5321
99573-9187

Vigília de Oração - 20h
1º SÁB: Reunião de Casados - 19h30
Reunião de Adolescentes - 19h30
2º SÁB: Rede Crer&Ser - 14h30
Vitória Jovem - 19h30
3º SÁB: Reunião de Homens - 16h
4º SÁB: Reunião de Mulheres - 16h
Rede Crer&Ser - 14h30
Reunião Geral: 1º, 2º, 4º e 5º domingos - 19h
Reunião Geral: 3º domingo - 09h
EBT: 1º, 2º, 4º e 5º domingos - 09h

• ANIVERSÁRIOS DE CASAMENTO

02/01
Maria de Fátima Gomes Barcellos
e Aristides Barcellos
05/01
Maria da Penha Lopes de Souza e
Dami José de Souza

99780-6506
99686-9433

Grupos Familiares - 19h30

SEX

1 – Que neste Novo Ano possamos nos Renovar.
“E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do
vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade
de Deus.” (Rm. 12.2)
Renovar é acreditar, que podemos realizar cada um dos nossos sonhos. Que esses sonhos possam ser repartidos para ajudar os outros. E que eles tenham força de transformar
velhos inimigos em novos e verdadeiros amigos.

• NOSSA PROGRAMAÇÃO

• ANIVERSARIANTES

01/01
Débora Maria do Carmo
Enilda Barcelos Rosa Gerhardt
Joseanne Christina Santos Melo
Roney Ferrari
02/01
Izaias Alves da Silva
03/01
Claudete Schulz Eduardo
Franciele Evangelista Curzzel
Laura Gomes Sperandio
Maria Gorete Stancini Pinto Porfiro
Natália Clemente Barcelos
Nilson Schulz
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• LEITURA DIÁRIA

• Segunda - Mt. 8. 5 -13 • Sexta - I Co. 12.19-24
• Terça - Cl. 3.12-17
• Sábado - Lc. 19.1-10
• Quarta - I Pe. 1.14 -16 • Domingo - Jo. 4.20-21
• Quinta - Gn. 45.1-15
• PRESBITÉRIO

• Deronis Ferreira de Souza
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• Julio Cesar Mattos
• Nourival Cardozo Jr
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• EXPEDIENTE

O Informe Eclesia é uma publicação da Igreja em Vitória

Viva todo dia com Jesus e tenha um Feliz Ano Novo!
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