O que é Igreja? A igreja é a soma de vidas cristãs. Somos cristãos? Somos Igreja.
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ESTUDO SEMANAL
MEDITANDO NOS SALMOS BÍBLICOS - SALMOS 37

OS 7 SEGREDOS DA PAZ COM DEUS
E DA FELICIDADE TERRENA
“O Senhor ﬁrma os passos daquele que tem o coração puro e no
seu caminho se compraz; se cair, não ﬁcará prostrado, porque o
Senhor o segura pela mão.” (Salmos 37:23,24)

O Salmos 37 foi escrito por Davi e nos revela os segredos da vida
feliz daqueles que buscam andar em retidão. É um salmo
didático, de sabedoria, escrito para instruir o povo a conﬁar,
descansar e entregar seu caminho ao Senhor, mesmo em tempos
de diﬁculdade extrema. Quando o justo passa por opressão,
sofrimento e calamidade, e ao mesmo tempo vê a prosperidade
do ímpio, inquieta-se em seu coração e questiona Deus: é justo
Deus permitir o justo sofrer e o mau prosperar? Por ter sofrido
isso em sua própria pele, Davi transmite, de forma singela e
comovente, os segredos para estar em paz com Deus quando
tudo parece dizer o contrário. Atente para as instruções do rei:
1 - “Conﬁa no Senhor e faze o bem; habita na terra e alimenta-te
da verdade.” (Salmos 37:3)
2 - “Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu
coração.” (Salmos 37:4)
3 - “Entrega o teu caminho ao Senhor, conﬁa nele, e o mais ele
fará.” (Salmos 37:5)
4 - “Descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do
homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a
cabo os seus maus desígnios.” (Salmos 37:7)
5 - “Deixa a ira, abandona o furor; não te impacientes;
certamente, isso acabará mal.” (Salmos 37:8)
6 - “Afasta-te de todo o mal e pratica o bem, e viverás para
sempre. Porque o Senhor ama a justiça e nunca abandonará os
seus santos.” (Salmos 37:27,28)
7 - “Observa o homem íntegro e atenta no que é reto; porquanto
o homem de paz terá posteridade.” (Salmos 37:37)
Segue um conselho ﬁnal de Davi ao povo de Deus, a mim e a você,
nesses dias de sofrimento e necessidade que a humanidade está
vivendo:
“Já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado
pelo Senhor, nem seus ﬁlhos passar fome e necessidade. Pelo
contrário, o justo é bondoso, ajuda os outros, e a sua família é
abençoada. Assim, se você deseja um lar feliz e eterno, deixe o
mal de lado e comece a praticar o bem.” (Salmos 37:25-27)
Entendes, agora, porque o justo não é desamparado? Porque
Deus levanta outro justo para suprir suas necessidades, Neste
tempo de desemprego e famílias sem ter o alimento diário, exerça
a misericórdia e a compaixão como forma de justiça e abençoe
quem precisa. Pois o Senhor tem prazer nessas coisas! Aleluia!

Aniversariantes
27/04
Julia Sampaio do Nascimento Toledo

99649-1124

Nourival Cardozo

33325-3141

28/04
99961-4585

Roberto Cypreste Pimenta
29/04
Lucas Daniel Barboza

99941-3761

Maria Luiza da Silva Borsato

99830-9729

Mariana Barcellos Mattos Borsato

99999-8878

Valentina Guimarães da Silva

99940-1652

30/04
99774-8224

Dirceu Gomes de Oliveira
01/05
Brunella Marques Taborda

99774-8224

Guilherme Ferrari de Freitas

99503-4537

Aniversários de Casamento
27/04
Elis Angela Marques Amancio Vieira
Adelson Nunes Vieira
28/04
Aline Cristina Tobias Romeiro
Rodrigo Romeiro

98810-5465
99797-2513

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.

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

Encontro de Jovens
no Google Meet

2º SÁBADO DO MÊS

20 HORAS

TOQUE AQUI E SEJA DIRECIONADO PARA A SALA 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
iemvitoria@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.

