O que é Igreja? A igreja é a soma de vidas cristãs. Somos cristãos? Somos Igreja.
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MENSAGEM DE REFLEXÃO

ESPERANÇA EM TEMPOS DE CRISE
O impossível pode acontecer quando o Senhor intervém. Ele
acalmou a tempestade e fez cessar o vento quando os discípulos
estavam a perecer. Libertou um homem rejeitado pela família,
pela sociedade, que estava possesso por uma legião de demônios,
e Jesus fez dele um anunciador das boas novas. Curou a mulher
hemorrágica depois que todos os recursos humanos haviam se
esgotado. Jesus ressuscitou a ﬁlha única de um líder religioso,
mostrando que Ele também tem o poder sobre a morte. A vida
com Jesus é tão diferente, e, quando as circunstâncias fogem de
nosso controle, podemos ser levados a desistir de crer, mas Jesus
nos traz uma palavra de fé e esperança.
A fé não resulta dos milagres, mas eles vêm da fé. Exatamente
quando ela se torna aparentemente tão ridícula é que acontece o
inimaginável. No momento em que nossos recursos acabam,
Jesus

nos

encoraja

a

crer

somente.

Diante

de

tantas

circunstâncias, a Palavra de Deus nos ensina, e, por meio dela
temos esperança, pois é o Senhor falando conosco. Muitas vezes,
lemos as manchetes dos jornais e as capas das revistas, vemos os
telejornais e nos sentimos desesperançados. A palavra “crise”
ecoa em todos esses veículos de comunicação. As más notícias
podem nos abalar, e abalam, mas nunca abalam Jesus. Elas
podem pôr ﬁm a nossos recursos, mas não aos de Jesus. “Se
creres, verás a glória de Deus”.
A solução está nas mãos de Jesus para este momento que você
está passando. Jesus é mais poderoso que a morte. Ele tem nas
mãos a chave da vida e da morte. A conﬁança nas promessas e no
poder de Jesus é algo que sempre tem que encher nosso coração.
Quantas coisas você olha à sua volta e parece que estão perdidas?
Com Jesus nada está perdido. Aquilo que todos dizem – “Já
acabou, já morreu – na ótica Dele é tão diferente! Tudo na vida é
como termina. É o que conta: “Não temas, crê somente”. Por isso,
no meio da crise, a fé tem que sobrepor as emoções. Você não
pode ter uma fé epidérmica, emocional: “Ah, eu estou sentindo!”.
Não é isso. O grande inimigo da fé não é a razão, mas nossas
emoções, porque queremos sentir para crer, o que nos infunde ao
pavor.
Para Jesus não existe causa perdida. Ele dá vista aos cegos,
levanta os paralíticos, puriﬁca os leprosos, liberta os possessos,
ressuscita os mortos, quebra a cadeia dos cativos e levanta os que
estão caídos. Ele arranca um ébrio, um drogado, um criminoso, do
fundo do porão de uma cadeia e faz dele um proclamador do
Reino de Deus. Quando Jesus vai conosco, o choro da morte é
transformado em alegria.
Onde Jesus entra, há cura, há libertação, há vida. Onde Jesus
intervém, o lamento, o desespero é estancado. Diante Dele, tudo
aquilo que nos assusta bate em retirada. A Bíblia diz que onde a
presença do Senhor está há plenitude de alegria, de vida (Salmo
16.11). Só Ele pode acalmar os vendavais de nossa vida, aquietar
nosso coração, trazer esperança em meio ao desespero. Jesus é a
esperança dos desesperançados. É o momento de você colocar
sua causa aos pés de Jesus. Ele ainda caminha conosco, tem todo
o poder para transformar o cenário de desesperança em uma
celebração de grande alegria.
Deus os abençoe!
Jornal O Tempo

Aniversariantes
21/03
Iliana Mota Petronetto

99982-4574

Marcia Santos Rodrigues

99727-0892

22/03
99764-1284

Graziela dos Santos Tongo
23/03
Alice Almeida Amaral

99996-0311

Rodrigo Tessarolo de Almeida

99858-7468

Valdete Mattos

99929-2767

24/03
Debora Zenaide de Oliveira Queiroz

98886-3428

Ruthelene Alves Costa Laranja

99970-8407

25/03
99205-4241

Débora Delai Junquilho
26/03
Ailton Schulz

99810-6587

Emanuelle Kisse dos Santos Pereira

98896-0260

27/03
George Moreira Junquilho

99638-1808

Lucilene Carnitz

99874-8960

Aniversários de Casamento
23/03
Adriana Catarinque Nunes Duarte
Jorge Luis Duarte Gomes Filho
27/03
Debora Zenaide de Oliveira Queiroz
Renato Nunes Queiroz

99952-7125
98886-3428

Seu nome não aparece na lista de aniversariantes?
TOQUE AQUI E ATUALIZE SUAS INFORMAÇÕES

Contribuições
ﬁnanceiras
Os dízimos e ofertas, além de serem depositados no
gazoﬁlácio, podem ser creditados em c/corrente
por meio de depósito, transferência bancária e
pelo Picpay, nossa nova opção de contribuição.

BANCO BANESTES
Agência: 106 Conta Corrente: 198247-9
Igreja em Vitória CNPJ 27.575.216/0001-31

PIX - Transferência com taxa zero
CHAVE: CNPJ - 27.575.216/0001-31

A Igreja em Vitória
está no Picpay.
Toque no QR Code e faça
a sua contribuição.
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ANÚNCIOS

Atendendo as orientações do Ministério da Saúde com
relação ao novo coronavírus, temporariamente, todas as
atividades da igreja estão suspensas presencialmente.

Encontro de Mulheres
27 DE MARÇO

18 HORAS

TOQUE AQUI E SEJA DIRECIONADO PARA A SALA VIRTUAL

Vigília de Oração
TODAS AS SEXTAS

20 HORAS

TOQUE AQUI E SEJA DIRECIONADO PARA A SALA VIRTUAL

Reunião Geral
no Google Meet

TODOS OS DOMINGOS

19 HORAS

TOQUE AQUI E SEJA DIRECIONADO PARA A AUDITÓRIO VIRTUAL

EBT Google Meet

Nossa Escola Bíblica Teoeclesiológica
temporariamente, em formato digital.
TODOS OS DOMINGOS

9 HORAS

TOQUE AQUI E SEJA DIRECIONADO PARA A SALA VIRTUAL

Reunião de Irmãos de Encargo Meet
Todas as terças-feiras, das 19h45 às 21h30,
por meio do Google Meet.

TOQUE AQUI E SEJA DIRECIONADO PARA A SALA VIRTUAL

TOQUE NOS ÍCONES
E ACOMPANHE NOSSAS
REDES SOCIAIS

www.igrejaemvitoria.com.br
igrejaemvitoria@gmail.com
(27)3227-3491

TOQUE
AQUI!

AUDITÓRIO DA IGREJA EM VITÓRIA
R. Vitalino dos Santos Valadares, 125
Santa Luiza, Vitória-ES
CEP 29.045-360

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.

