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O que é Igreja? A igreja é a soma de vidas cristãs. Somos cristãos? Somos Igreja.
DOMINGO, 23 DE JUNHO DE 2019 | ANO 15 | Nº 684| IGREJA EM VITÓRIA

Deus nos conhece.
Nós O conhecemos?

“Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho; mas, então, veremos face
a face. Agora conheço em parte; então, conhecerei plenamente, da mesma forma como que sou
plenamente conhecido.” (I Coríntios 13.12)
São tantas as pessoas que já andaram pelo caminho da fé e vivenciaram a força do Cristo vivo. Pessoas egoístas subitamente conseguiram amar o seu próximo. Dependentes químicos foram libertos de seu vício. Famílias destruídas se reencontraram. Pessoas com passado obscuro se arrependeram de sua culpa e se tornaram alegres e íntegros filhos de Deus. Se existe uma “prova” de
que Jesus realmente vive e está conosco por meio do Espírito Santo, então a melhor prova é esta.
Talvez você tenha dificuldades em decidir seguir o caminho da fé. No entanto, saiba: grande alegria aguarda
por cada um que anda por ele. Não apenas a alegria de que viveremos eternamente, pois a vida eterna sem Jesus seria a eterna perdição. Não, é a alegria de já agora estarmos redimidos e abrigados pela
fé em Jesus. A eternidade já iniciou para os cristãos, pois já neste mundo eles conhecem a vida plena.
E essa vida continua: salvos por meio das feridas de Jesus, podemos contemplar a Deus Pai na eterna glória e
viver em seu mundo relatado no final da Bíblia: “E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo
de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e
será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor,
nem dor; porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço
novas todas as coisas. E disse-me: Escreve; porque estas palavras são verdadeiras e fiéis”. (Apocalipse 21.3-5).
“E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem.
E quem tem sede, venha; e quem quiser, tome de graça da água da vida.” (Apocalipse 22.17)
Site Chamadada meia noite- Lothar Gassmann
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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UMA VEZ CHAMADOS, QUE O SENHOR NOS USE COMO SEUS DISCÍPULOS!
Auditório da Igreja em Vitória | rua Vitalino dos Santos Valadares, nº 125
Santa Luíza. Vitória-ES (Atrás da Polícia Civil da Reta da Penha).

• ANIVERSÁRIOS DE CASAMENTO

25/06

Claudia Evangelista C. Cavalcante
Manoel Rozzoli Cavalcante

99311-8684
99902-6607
99642-7407
99887-3745
99942-6414
98874-6348
99774-6463
99808-6072

SEG

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

TER

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

QUA

99726-6847
99999-7023

QUI

23/06
Jorge Luiz Duarte Gomes Filho
Juliana Matos dos Santos
24/06
Larissa de Melo Ferreira Barcelos
Gabriel Ramos Partelli Marin
26/06
Climarta Pereira Sperandio
Laís Amâncio Vieira
Maria Aparecida dos S. Menezes
Maria da Penha B. da Conceição
Nicoli Santos Corrêa
Wallace Pagoto Schulz
28/06
Jovercino Rodrigues Costa
29/06
Ariquie Miquelino Santos
Delano Rodrigues Fernandes
Maria Borges dos Santos

Grupos Familiares - 19h30

SEX

Em Mateus 10, vemos Jesus escolhendo seus colaboradores, seus discípulos, aqueles que serão
seus auxiliares mais próximos, seu braço direito enquanto Ele estiver na terra e que depois de Sua
partida continuarão sua obra. Há duas circunstâncias, com relação a estes homens, que certamente nos surpreenderão:
1 - Eram pessoas comuns. Não possuíam riquezas, nem formação acadêmica, nem posição
social. Jesus os escolheu dentre o povo comum. Eram homens cujas atividades se desenvolviam
no mundo cotidiano, homens sem uma educação especial, homens sem vantagem social alguma.
Tem-se dito que Jesus não procura tanto homens extraordinários, mas homens comuns que possam fazer as coisas comuns extraordinariamente bem. Jesus vê em cada homem não somente o
que esse homem é, mas também o que Ele pode fazer dele. Jesus escolheu a estes homens não
a partir do que eram, mas sim pelo que chegariam a ser ao colocar-se debaixo de Sua inﬂuência
e seu poder.
2 - Eram pessoas com enormes diferenças políticas e culturais. Em sua maioria eram pescadores da gentílica Galileia, em nada visto com bons olhos pelos moradores da Judéia. Havia, também, Mateus, um coletor de impostos. Todos, certamente, devem ter visto em Mateus um traidor,
alguém que tinha se vendido aos exploradores de sua pátria, justamente o contrário do que faria
um bom patriota que amasse seu povo. E junto com Mateus estava Simão, a quem se designa
como o canaanita, também chamado “Zelote”.
E quem são esses zelotes? O historiador Josefo fala deles, denominando-os “o quarto partido
político entre os judeus”. Os outros três partidos eram os fariseus, os saduceus e os essênios. Estavam preparados para enfrentar qualquer tipo de sofrimento e não vacilavam diante a morte pela
libertação de seu povo. Estavam dispostos ao assassinato e a guerra de guerrilhas para liberar
Israel do domínio estrangeiro. Eram os patriotas por excelência entre os judeus, os mais radicais
de todos os nacionalistas.
A realidade terminante é que se Simão, o Zelote, se encontrasse com Mateus em qualquer outro
lugar que não fosse o grupo dos que seguiam a Jesus, provavelmente lhe teria cravado um punhal
pelas costas. Aqui temos a tremenda verdade de que até homens que se odeiam ou divergem em
suas opiniões podem aprender a amar-se, quando ambos estão em Cristo.
Quatro verdades acerca dos discípulos de Cristo.
1 - Jesus os ESCOLHEU: “E, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu doze
deles, a quem também deu o nome de apóstolos.” (Lucas.6.13)
2 - Jesus os CHAMOU: “E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis; e vieram a ele.
(Marcos 3.13)
3 - Jesus os NOMEOU: “E nomeou doze para que estivessem com ele e os mandasse a pregar.”
(Marcos 3.14)
4 - Jesus os ENVIOU: “Jesus enviou estes doze, e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho
dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos; Mas ide antes às ovelhas perdidas da casa
de Israel; E, indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus.” (Mateus 10.5-7)

• NOSSA PROGRAMAÇÃO

• ANIVERSARIANTES

Vigília de Oração - 20h

SÁB

JESUS CHAMA DISCÍPULOS E NÃO SIMPATIZANTES DA OBRA.
(Mt.10.1-7; Mc.3.13-19; Lc.6.12-18)
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99930-3034

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

99706-0559
99955-7585
99803-4691

DOM

ESTUDO DO CAP. 10 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. 66.19
• Terça - Mt. 28.18-20
• Quarta - Hb. 6.4-6
• Quinta - Sl. 37.23-24

• Sexta - Ap. 21.1-4
• Sábado - Jr. 17.9-11
• Domingo - II Tm. 3.1-2

• PRESBITÉRIO

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