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O que é Igreja? A igreja é a soma de vidas cristãs. Somos cristãos? Somos Igreja.
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DOIS MUNDOS E UMA ESCOLHA
O Senhor nos da liberdade de escolha. A
Cruz do Calvário pode ser vista como um
dos maiores presente de Deus para nós.
A morte de Jesus na Cruz nos deu liberdade
de escolher:
1 - Sermos obedientes como ovelhas ou
desobedientes como bodes.
“E todas as nações serão reunidas diante dele,
e apartará uns dos outros, como o pastor aparta
dos bodes as ovelhas; E porá as ovelhas à sua
direita, mas os bodes à esquerda.” Mt. 25.32-33

2 - A porta larga ou a estreita.

“Entrai pela porta estreita; porque larga é a
porta, e espaçoso o caminho que conduz à
perdição, e muitos são os que entram por ela; E
porque estreita é a porta, e apertado o caminho
que leva à vida, e poucos há que a encontrem.”
Mt. 1.13-14

3 - Construir nossas vidas sobre a rocha
ou sobre a areia.
“Todo aquele, pois, que escuta estas minhas

palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao
homem prudente, que edificou a sua casa sobre
a rocha; E desceu a chuva, e correram rios, e
assopraram ventos, e combateram aquela
casa, e não caiu, porque estava edificada
sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas
palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao
homem insensato, que edificou a sua casa
sobre a areia; E desceu a chuva, e correram
rios, e assopraram ventos, e combateram
aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda.”
Mt. 7.24-27
Não jogue este informe na via pública, ele pode servir para edificação de alguém.

Desde a antiguidade Deus sempre deu ao
homem a liberdade da escolha:
Davi e Saul - Ambos reis de Israel. Davi
escolheu Deus e Saul escolheu o poder.
Abraão e ló - Peregrinos em Canaã. Abraão
escolheu Deus e Ló escolheu Sodoma.
Abel e Caim - Filhos de Adão. Abel escolheu
Deus e Caim escolheu o crime.
Deus permite que façamos nossas escolhas,
mas Ele sempre nos oferece opções que nos
levam à vida Eterna. Um dos ladrões na cruz
ao lado de Jesus escolheu o Salvador e a
consequência dessa escolha foi vida eterna.
“E um dos malfeitores que estavam pendurados
blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo,
salva-te a ti mesmo, e a nós. Respondendo,
porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu
nem ainda temes a Deus, estando na mesma
condenação? E nós, na verdade, com justiça,
porque recebemos o que os nossos feitos
mereciam; mas este nenhum mal fez. E disse
a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando
entrares no teu reino. E disse a Jesus: Senhor,
lembra-te de mim, quando entrares no teu reino.
E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que
hoje estarás comigo no Paraíso.” Lc. 23.3943
“Eis que a mão do Senhor não está encolhida,
para que não possa salvar; nem surdo o seu
ouvido, para que não possa ouvir.” Is. 59.1

Escolha o Deus Vivo, pois Ele não te rejeita.
Zezé dos Santos

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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2 - A oração, maior dos serviços no Reino, tem maior valor quando realizada em
secreto.
“E quando orares, não sejas como os hipócritas; pois se comprazem em orar em pé nas
sinagogas, e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo
que já receberam o seu galardão.” (Vers.5)
3 - O lugar do serviço é secreto. Quem te ouve, te vê e te instrui sobre o que deves
fazer também faz serviço em secreto.
“Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que
está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E, orando,
não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão
ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles...” (Vers.6-8)
4 - A oração em secreto fala também de verdades e necessidades secretas.
“Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos
aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque
teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém.” (Vers.11-13)
5 - O jejum, arma poderosa no serviço do Reino, tem seu treinamento feito também
em secreto.
“E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas; porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que
já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, e lava o teu
rosto, Para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto; e
teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente.” (Vers.16-18)
6 - E, ao ﬁnal do serviço secreto prestado, publicamente virá a recompensa.
“Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita; Para
que a tua esmola seja dada em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente.” (Vers.3,4)
QUE O SENHOR NOS ADESTRE PARA SEU SERVIÇO SECRETO. ALELUIA!
Auditório da Igreja em Vitória | rua Vitalino dos Santos Valadares, nº 125
Santa Luíza. Vitória-ES (Atrás da Polícia Civil da Reta da Penha).

99971-7207
99938-3820
99794-6914
99810-6105
99811-9754
99529-0945
99817-5685
99810-0071

• ANIVERSÁRIOS DE CASAMENTO

15/04

Juliana S. Falcão Gonçalves e
Adilson Gonçalves
Gabriele Fritz G. de Souza e
Helder Lopes de Souza

99748-0031

Aridéa Teixeira Vergna e
Antonio Geraldo Vergna

99516-5556

99617-6410

16/04

SEG
TER
QUA

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

QUI

99719-5431
99973-3729
99730-6847

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

Grupos Familiares - 19h30

SEX

1 - A ajuda ao próximo e a caridade só terão valor se for em secreto.
“Ficai atentos para que não façais vossa boa ação diante das pessoas a fim de que sejais
vistos por elas; de outra maneira não tereis recompensa de vosso Pai que está nos céus.
Portanto, quando fizeres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os
hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelas pessoas; em verdade vos
digo que já receberam sua recompensa.” (Vers.1,2)

99574-7167
99938-0299

Vigília de Oração - 20h

SÁB

O SERVIÇO SECRETO DO REINO (MATEUS 6.1-18)

• NOSSA PROGRAMAÇÃO

• ANIVERSARIANTES

15/04
Antonio Geraldo Vergna
Elania de Souza Moura da Silva
16/04
Daniel Stancini Porﬁro
Eli Costa
Mario Loureiro Nunes Neto
17/04
Jacqueline de Almeida M. Nunes
Josiane de Paula Pereira
Talyson Marcos Cavalcante
19/04
Claudia Evangelista C. Cavalcante
Viviane Subtil de Faria Moneche
20/04
Cristiano Corrêa Borsato
Lucas Valim Real Barreiro
Tatiene Novaes da Costa

3

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

DOM

ESTUDO DO CAPÍTULO 6 DO EVANGELHO DE MATEUS (1ª PARTE)
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Reunião Geral: 1º, 2º, 4º e 5º domingos - 19h
Reunião Geral: 3º domingo - 09h
EBT: 1º, 2º, 4º e 5º domingos - 09h

• LEITURA DIÁRIA

•Segunda – Is. 5.1-7
• Terça – Mt. 20.1-16
• Quarta -II Sm. 12.1-4
•Quinta - Jo. 2.23-25

• Sexta - I Co. 2.9-10
• Sábado - Pv. 8.8-11
• Domingo - Cl. 1.3-7
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