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O que é Igreja? A igreja é a soma de vidas cristãs. Somos cristãos? Somos Igreja.
DOMINGO, 19 DE MAIO DE 2019 | ANO 15 | Nº 679 | IGREJA EM VITÓRIA

“Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos
admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o Dia se aproxima.” (Hb. 10.25)
1 - Porque Deus diz: “Não deixemos de congregar-nos.”
2 - Para não sermos imitadores de relapsos ou faltosos. Não faltemos às reuniões gerais ou aos
grupos familiares, “como de costume de alguns.” Imitemos os servos que tinham verdadeira fé.
“Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês; e, considerando
atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram”. (Hb.13.7).
3 - Para que “façamos admoestações” com amor e autoridade aos que se prejudicam, por serem
inconstantes, ou seja, por terem costume de faltar às reuniões da igreja, dos seus irmãos em Cristo.
4 - Porque, congregados, advertimo-nos de que “o dia” do Senhor “se aproxima.”
Enfim, querido irmão, querida irmã, você faz falta para mim. Não deixe de congregar-se. Sua
presença me edifica espiritualmente.
Você, que de costume se congrega, ore por quem faltou e com amor telefone e visite quem perdeu
uma reunião que passou. Faça isto, você será abençoado por Deus.
Amados, “não deixemos de congregar.” Estamos chegando à hora do arrebatamento da igreja.
Firmes, fiéis, continuemos na fé que o nosso Deus nos deu em Cristo Jesus, nosso querido
Salvador e Senhor, o cabeça da igreja.
Waltir Pereira da Silva
Não jogue este informe na via pública, ele pode servir para edificação de alguém.

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. O sono em relação à Palavra é igualmente enganoso. Você se firma nas promessas que o
Senhor lhe deu? A vontade de Deus em relação à nossa santificação está na Bíblia da mesma
maneira e com a mesma ênfase com que o Senhor expõe nela a Sua vontade de salvar a todos os
homens de seus pecados.
3. Só tem poder e autoridade espiritual aquele que ora vitoriosamente, que leva a Palavra a sério,
que não se deixa deter por cansaço mental, mas que continua implorando diante do trono da graça
de Deus até ser atendido. Só quem tem uma vida de oração pela Palavra de Deus consegue ter
um testemunho vibrante e eficaz!
“Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão,
buscando a quem possa tragar; Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aﬂições se
cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos
chamou à sua eterna glória, depois de havemos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe,
confirme, fortifique e estabeleça. A ele seja a glória e o poderio para todo o sempre. Amém.”
(I Pe. 5.8-11)
Chamada da meia noite - (Pérolas Diárias)
Auditório da Igreja em Vitória | rua Vitalino dos Santos Valadares, nº 125
Santa Luíza. Vitória-ES (Atrás da Polícia Civil da Reta da Penha).

99956-9823
99768-9200
98121-4956
99637-0099
99788-1360
99896-8364
99739-3722
99916-0166
99971-7174
99981-6256
99808-9901
99634-5691

• ANIVERSÁRIOS DE CASAMENTO

23/05

Ana Lúcia Silva Dias e
Genésio Soares Dias
Penha Falcão Rosa e
Rogério Caetano Rosa

99278-1629

Jackcimara dos Santos Rosa e
Daniel Reis Correia Santos

99764-4950

24/05

99897-1920

SEG
QUA
QUI

99993-5232

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

SEX

1. Estar desperto na vida de oração significa que levamos a sério o poder da oração, que “antes
de tudo” estejamos de joelhos lutando, que clamemos a Deus sem cessar, porque sabemos que
Ele ouve orações. O Senhor espera por você agora. Talvez Ele já esteja esperando o dia todo por
você, ansioso para que você O busque em oração. É Ele que dá a bênção, mas: “Nada tendes,
porque não pedis.” (Tg.4.2 b)

99282-6203

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

Vigília de Oração - 20h

SÁB

Adormecemos espiritualmente em relação a três coisas: Oração, Palavra, Testemunho.

98853-6108

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

“Assim, pois, não durmamos como os demais; pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios.” (1 Ts. 5.6)
O Senhor exaltado fala claramente à igreja de Sardes e também a nós por meio de Sua palavra:
“Sê vigilante!” (Ap. 3.1-6)

19/05
Alexandra de Mello Ferreira
20/05
Francisco de Campos Neto
21/05
Sarina da Silva Vasconcellos
22/05
Débora Fagundes Nobre
Eunice Amaral Gonçalves
Gilson Gonçalves
Rita de Cássia Feijó Andrade
23/05
Ademilde N. de Deus Oliveira
Elisa de Melo Ferreira
Ruberval dos Santos Costa
24/05
Maria Guilhermina Lírio Pela
Michele dos Santos Silva
Solange A. Pagoto Schulz
25/05
Gercio Bittencourt Soares Junior
Gustavo da Silva de Deus

TER

• NOSSA PROGRAMAÇÃO

• ANIVERSARIANTES

SÊ VIGILANTE!
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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 - I Pe. 5.8-11 • Sexta - Fl.2.6-11
• Terça - Sl. 63.1-7
• Sábado -Gl. 22.3-14
• Quarta - Jo. 9.4-7
• Domingo - Is. 25.1-10
• Quinta - Dt.4.3-6
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