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O que é Igreja? A igreja é a soma de vidas cristãs. Somos cristãos? Somos Igreja.
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Este fruto do Espírito é geralmente chamado de
fidelidade. Não é a fé que salva ou a confiança
que exercemos em Deus dia a dia (embora
possa incluir isto). Na verdade, é a nossa
fidelidade e confiabilidade na nossa conduta
com o Senhor e uns com os outros. Ela já foi
definida como ser: “verdadeiro consigo mesmo,
com sua natureza, com qualquer promessa
feita, com qualquer compromisso assumido.”
Quando dizemos que a palavra de um homem
é sua honra, queremos dizer que, ao negociar
com ele, não é necessário ter um contrato
por escrito. Se ele concordou em fazer algo,
podemos confiar que ele o fará.
O homem fiel chega na hora a seus
compromissos, paga suas contas na data, vai
regularmente às reuniões da comunidade local,
faz as tarefas que lhe foram designadas sem
ter que ser lembrado constantemente. Ele é
inabalavelmente honesto aos seus votos de
casamento e fiel no desempenho das suas
responsabilidades familiares. Ele é cuidadoso
aos separar dinheiro para a obra do Senhor e
também na administração do seu tempo e de
seus talentos.
Não jogue este informe na via pública, ele pode servir para edificação de alguém.

Fidelidade significa manter sua palavra, mesmo
a um alto preço. O homem fiel: “Jura com dano
próprio e não se retrata” (Sl. 15.4c). Em outras
palavras, ele não cancela um jantar quando
recebe outro convite que oferece um cardápio
melhor ou uma companhia mais agradável. Ele
não volta atrás em um compromisso no trabalho
em troca de uma viagem de lazer (a não ser
que antes consiga um substituto adequado). Ele
vende sua casa pelo preço combinado, mesmo
que alguém depois lhe ofereça R$15.000 a
mais.
O ápice da fidelidade é estar disposto a morrer
antes de negar sua fidelidade a Cristo. Quando
o rei ordenou que um cristão fiel negasse sua
fé em Cristo, o homem respondeu: “O coração
pensou; a boca falou; a mão cumpriu; e, se for
necessário, pela graça de Deus o sangue deve
completa-lo.”
Quando ofereceram a policarpo sua vida em
troca da sua rejeição do Senhor, ele escolheu
ser queimado amarrado a uma estaca dizendo:
“Durante oitenta e seis anos servi ao meu
Senhor. Ele jamais me fez qualquer mal e não
posso agora negar meu Senhor e Mestre”.
Os Mártires foram fieis até a morte e receberão
uma coroa da vida (Apocalipse 2.10).
“Nada temas das coisas que hás de padecer.
Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão,
para que sejais tentados; e tereis uma tribulação
de dez dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a
coroa da vida.” Apocalipse 2.10
Luz Para o Caminho
Meditações diárias William Mac Donald

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.
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• ANIVERSÁRIOS DE CASAMENTO

1 - O testemunho ﬁel da igreja diante do mundo é este: crescer na fé, no amor fraternal, na paciência e perseverança diante das aﬂições.
“Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês; e isso é apropriado, porque a
fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor que todos vocês têm
uns pelos outros. Por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela
perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão
suportando.” (Vs. 3-4)
2 - O testemunho ﬁel da igreja diante do mundo a torna digna do Reino de Deus e de
todas as eternas bênçãos espirituais.
“Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus,
pelo qual também padeceis; se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação
aos que vos atribulam. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder.” (Vs. 5-7)
3 - No testemunho ﬁel da igreja diante do mundo há sentença e juízo para os que não
obedecem o Evangelho de Cristo.
“Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não
obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os quais, por castigo, padecerão
eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser
gloriﬁcado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que crêem
(porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós).” (Vs. 8-10)
4 - Só o testemunho ﬁel da igreja gloriﬁca o nome do Senhor e a torna digna de receber dEle graça e poder para perseverar na fé e nas boas obras.
“Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça
dignos da vocação e, com poder, cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da
fé. Assim o nome de nosso Senhor Jesus será gloriﬁcado em vocês, e vocês nele, segundo
a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo.” (Vs.11-12)
QUE O SENHOR ABENÇOE O TESTEMUNHO DA IGREJA EM VITÓRIA
E QUE NOS FAÇA PERSEVERAR NA FÉ MESMO DIANTE DAS AFLIÇÕES!
Auditório da Igreja em Vitória | rua Vitalino dos Santos Valadares, nº 125
Santa Luíza. Vitória-ES (Atrás da Polícia Civil da Reta da Penha).

07/01
Luiza Emília Foerste Cardozo e
Nourival Cardozo Junior
09/01
Rosana Márcia Foerste da Silva e
Waltir Pereira da Silva Junior

SEG
QUA

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

QUI

99995-7029

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

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

99968-7660
99785-1902

Grupos Familiares - 19h30

SEX

99799-0317
99909-9806

TER

• NOSSA PROGRAMAÇÃO

• ANIVERSARIANTES

06/01
Marcio Calmon Tavares Santos
Paulo Gondorine
07/02
Genecy Lopes de Andrade
09/02
Marlucia Souza de Deus
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ESTUDO DO CAPÍTULO 1º DA 2ª CARTA AOS TESSALONICENSES
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• LEITURA DIÁRIA

• Segunda - Lm. 3.22-23 • Sexta - Tg. 1.2-4
• Terça - Nm. 6.24-26
• Sábado - Mt. 6.25-34
• Quarta - Ml. 3.8-10
• Domingo - Fl. 3.13-14
• Quinta - II Co. 9.6-7
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