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O que é Igreja? A igreja é a soma de vidas cristãs. Somos cristãos? Somos Igreja.
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Quando pensamos em mansidão, podemos
acabar pensando em Caspar Milquetoast, o
personagem de histórias em quadrinhos que
era a personificação da timidez e da fraqueza.
Porém esse fruto do Espírito é algo bem
diferente. Ele vem de um poder sobrenatural,
não da fraqueza.
Mansidão se refere, em primeiro lugar, à
submissão carinhosa do crente a todas as
ações de Deus em sua vida. O homem manso
se curva diante da vontade de Deus sem
rebelar-se, sem questionar ou reclamar.
Ele reconhece que: “Deus é sábio demais para
errar e amoroso demais para ser cruel.”
Percebendo que não há acaso ou acidente, ele
crê que Deus está operando todas as coisas
para o bem em sua vida.
Mansidão também inclui o relacionamento
do crente com outros. Aqui ele se coloca em
segundo plano, não no holofote e é humilde,
não arrogante. O homem manso é aquele que
pratica o quebrantamento.
Quando disse ou fez algo errado, ele vence seu
orgulho, dizendo: “Sinto muito. Por favor, me
perdoe!” Ele prefere ser humilhado a perder o
Não jogue este informe na via pública, ele pode servir para edificação de alguém.

respeito próprio. Quando sofre por fazer o que
é certo, ele aguenta pacificamente sem pensar
em responder. Quando é acusado falsamente,
ele se abstém de defender-se.
Como Trench diz, o homem manso vê os insultos
e ofensas dos outros com coisas permitidas por
Deus para refiná-lo e purificá-lo.
Já se definiu um homem manso como: “aquele
que aceita a vontade de Deus sem ressentir-se,
que pode se permitir ser gentil e compassivo
por força interior e que está sob o perfeito
controle de Deus.” Quando um paroquiano
disse ao Dr. Alexander Whyte que outro ministro
estava sendo acusado de não ser convertido, o
Dr. Whyte inflamou-se de indignação. Quando
o paroquiano acrescentou que o acusador
havia dito que o próprio Dr. Whyte não era um
verdadeiro crente, ele disse: “Por favor, saia
deste escritório para que eu possa ficar sozinho
e examinar meu coração perante ao Senhor.”
Isto é mansidão.
Todos nós somos chamados a carregar o fardo
d’Aquele que é: “manso e humilde de coração”.
Ao fazer isto, encontraremos descanso para
nossas almas e, ao final, herdaremos a terra.
“Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de
mim, que sou manso e humilde de coração; e
encontrareis descanso para as vossas almas.”
Mt. 11.29
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.

Que o Senhor nos mantenha ﬁrmes e inabaláveis nas suas promessas!
Maranata! Vem Senhor Jesus!
Auditório da Igreja em Vitória | rua Vitalino dos Santos Valadares, nº 125
Santa Luíza. Vitória-ES (Atrás da Polícia Civil da Reta da Penha).
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Reunião de Irmãos de Encargo - 19h30
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14/01
José Carlos de Almeida Junior
15/01
Castorina Martins de Freitas
Elisabeth Ribeiro da Silva Santos
Ester Lucas da Silva
Marcos Silva dos Santos
16/01
João Lucas Leite
Renan Sbardelotti Agostinho
Rogério Gandini da Silva
19/01
Amanda Barbosa do Nascimento
Samuel dos Santos Pereira

QUI

Depois de escrever a sua primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo foi informado que falsos mestres haviam se levantado para confundir as mentes dos irmãos com ideias equivocadas acerca da
vinda do Senhor:
“E agora, irmãos, uma palavra sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com
Ele. Não fiquem, absolutamente, perturbados e aﬂitos, queridos irmãos, com o rumor de que este
dia do Senhor já começou. Se vocês ouvirem de pessoas que têm visões e recebem mensagens
especiais de Deus sobre isto, ou até mesmo de cartas que se diz terem sido mandadas por mim,
não creiam nisso. Que ninguém vos engane!” (Vs. 1, 2)
O falso ensino era de que o Dia do Senhor já havia chegado, trazendo com ele as tribulações pelas
quais eles estavam passando. Com isso, alguns cristãos tessalonicenses começaram a acreditar
que a vinda de Cristo já havia ocorrido. Paulo afirma que eles não deveriam acreditar nesse ensino,
quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se ele o tivesse dado. Paulo ensinou-lhes que o Dia do Senhor se daria com o Arrebatamento (1 Ts. 5:1-11). Após ver seu ensino
deturpado, Paulo se apressa para acalmar os irmãos pois sabia que corriam o risco de perder a
esperança de continuar aguardando o Senhor.
A 1ª verdade de Deus ao seu povo sobre a vinda de Cristo: primeiro virá a apostasia e depois
o ﬁlho da perdição.
“Não se deixem levar nem tampouco enganar, não obstante o que eles digam. Porque aquele dia
não chegará enquanto não acontecerem duas coisas: primeiramente, haverá uma época de grande
apostasia e rebelião contra Deus, e depois virá o homem da rebelião - o filho do inferno.” (V.3)
A 2ª verdade de Deus ao seu povo: o Anticristo se levantará contra Deus e Sua Palavra.
“E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará
pelo esplendor da sua vinda. Este é o que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama
Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele
mesmo é Deus.” (Vs.4, 8)
A 3ª verdade de Deus ao seu povo: muitos serão enganados e arrastados ao erro por não
darem crédito à Verdade.
“A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de
mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor
da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam
a mentira; para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na
iniquidade.” (Vs. 9-12)
A 4ª verdade de Deus ao seu povo: só a ﬁrmeza e a constância na Palavra nos livrará do
engano e da apostasia vindoura.
“Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja
por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou, e
em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações, e vos
confirme em toda a boa palavra e obra.” (Vs.15-17)
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QUE NINGUÉM VOS ENGANE!
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Vigília de Oração - 20h
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ESTUDO DO CAPÍTULO 2 DA 2ª CARTA AOS TESSALONICENSES
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2º SÁB: Rede Crer&Ser - 14h30
4º SÁB: Rede Crer&Ser - 14h30
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Reunião Geral: 1º, 2º, 4º e 5º domingos - 19h
Reunião Geral: 3º domingo - 09h
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14/01
Erika Ribeiro Pedrosa Loubach e
Rômulo Freitas Loubach

99841-4315

Você já faz parte do grupo
da Igreja em Vitória?

• LEITURA DIÁRIA

• Segunda - Sl. 139.17-18• Sexta - I Pe. 1.5-7
• Terça - Tt. 2.11-13
• Sábado - I Co. 9.24-27
• Quarta - Pv. 3.5-6
• Domingo - Rm. 8.8-9
• Quinta - Lc. 12.6-7
• PRESBITÉRIO

• Deronis Ferreira de Souza
• Eli Costa
• Julio Cesar Mattos
• Nourival Cardozo Jr
• Odilon Fraga de Deus
• Rogério Gandini
• REDES SOCIAIS
iemvitoria

@igrejaemvitoria

JulioCesarMattos1

• EXPEDIENTE

O Informe Eclesia é uma publicação da Igreja em Vitória
Sede Administrativa:
Rua Vitalino dos Santos Valadares, 125
CEP 29045-360 - Santa Luíza, Vitória-ES
Tiragem: 450 exemplares
Diagramação: Ministério de Comunicação
Contato: iemvitoria@gmail.com

