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

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.Não jogue este informe na via pública, ele pode servir para edificação de alguém.
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A interpretação perfeita deste último fruto 
do espírito é autocontrole. Há versões que 
trazem a palavra temperança, mas ela 
acabou sendo associada à abstinência de 
bebidas intoxicantes. Autocontrole leva a 
ideia de moderação ou domínio próprio em 
todas as áreas da vida.
 
Pelo poder do Espírito Santo, o crente 
é capaz de exercitar autocontrole sobre 
seus pensamentos, seu apetite por comida 
ou bebida, sua fala, sua vida sexual, seu 
humor e qualquer outra capacidade que 
Deus tenha lhe dado. Ele não precisa ser 
escravizado por qualquer paixão ou desejo. 
 
Paulo lembrou os coríntios que um atleta 
pratica autocontrole em todas as coisas (I 
Co. 9.25). Ele mesmo estava decidido a 
não ser escravizado por nada (I Co. 6.12) 
e assim esmurrava e subjugava seu corpo 
para que, tendo pregado a outros, ele 
mesmo não fosse reprovado (I Co. 9.27).
 
O cristão disciplinado evita comer 
exageradamente. Se café, chá ou Coca-
Cola tem domínio sobre ele, ele abandona 

esse hábito. Ele se recusa a ser dominado 
pelo tabaco em qualquer outra forma. Evita 
cuidadosamente o uso de tranquilizantes, 
pílulas para dormir ou outros remédios, a 
menos que tenha sido prescrito pelo médico.   
 
Ele controla o tempo gasto dormindo. Se 
estiver lutando com o problema de luxúria, 
ele aprende a expulsar pensamentos 
impuros, a concentra-se em uma vida de 
pensamentos puros e a manter-se ocupado 
com atividades construtivas. Para ele, cada 
vício ou pecado constante é um Golias a ser 
derrotado.

Muitas vezes ouvimos cristãos reclamando 
que não conseguem largar certo hábito. Tal 
derrotismo é garantia de fracasso. Quer 
dizer que o Espírito Santo não é capaz de 
dar-lhe a vitória necessária. O fato é que 
não convertidos, que não tem o Espírito, 
muitas vezes conseguem parar de fumar, 
beber, apostar ou proferir palavrões. Tanto 
mais facilmente deveriam os cristãos ser 
capazes de fazê-lo através do Espírito que 
habita em nós!
Domínio próprio, assim como os outros 
oito frutos do Espírito, é sobrenatural. Ele 
capacita cristãos a exercitar disciplina 
sobre si da maneira que outros jamais 
conseguiram.

Luz Para o Caminho - Meditações diárias 
William Mac Donald



• Segunda - Is. 38.1-5
• Terça - Rm. 14.1-12     
• Quarta - Gl. 6.1-10
• Quinta - I Tm. 5.17-25

• Sexta - Ez. 37.1-4
• Sábado - Jo. 17.22-23
• Domingo - Sl. 63.1-11
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27/01
Andreza Maria de A. Gonçalves 99967-8088
Claudio José Ribeiro da Silva 99852-8957
Diogenes Cardoso Monteiro 3215-0394
Gabriela Amaral Gonçalves 99994-9398
28/01
Aldo de Jesus dos Santos 99955-1276
Ana Luiza de Souza Baudson 99871-9256
Claudia Vieira Perin 99950-9434
29/01
Fabio Henrique da Silva Lima 99994-5927
Mairon Subtil de Faria Moneche 99992-8635
Roberto Vaz da Silva 98807-9736
30/01
Ana Clara Bacellos Mattos 99978-8879
31/01
Thayanne Machado Leal 99629-3858
01/02
Alana Amancio Vieira 99744-3690
Flavio Correia Lopes 99281-4701
Letícia Moneche Gandini da Silva 99659-0602
Maria José Levino Ribeiro 99968-7350
Olivia Rodrigues Serpa 99913-2250
02/02
Waldevino Francisco 99855-9130
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ESTUDO DO CAPÍTULO 3 DA 2ª CARTA AOS TESSALONICENSES

CONSELHOS FINAIS DE PAULO AOS QUE SÃO DA FÉ
1 - Orem para que a Palavra de Deus se torne conhecida e honrada.
“Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamen-
te e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês.” (Vers.1)

2 - Orem para que o Senhor nos livre dos homens maus e do Maligno.
“Orem também para que sejamos livres dos homens perversos e maus, pois a fé não é de 
todos. Mas o Senhor é fi el; ele os fortalecerá e os guardará do Maligno.” (Vers. 2-3)

3 - Sejam praticantes daquilo que aprenderam com a sã doutrina de Cristo.
“Nós também temos confi ança em vós no Senhor, de que não só estais praticando as coi-
sas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o 
vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo.” (Vers. 4-5)

4 - Afastem-se dos que, entre vós, andam desordenadamente.
“Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo 
irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes; pois 
vós mesmos estais cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos 
portamos desordenadamente entre vós.” (Vers. 6-7)

5 - Trabalhem, sejam esforçados, nunca preguiçosos; não sejam pesados fi nancei-
ramente uns aos outros.
“Jamais comemos pão à custa de outrem; pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de 
dia, trabalhamos, a fi m de não sermos pesados a nenhum de vós; não porque não tivés-
semos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para 
nos imitardes. Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer 
trabalhar, também não coma.” (Vers.8-10)

6 - Ocupem seu tempo trabalhando, não se envolvendo na vida alheia.
“Pois, de fato, estamos informados de que, entre vós, há pessoas que andam desordena-
damente, não trabalhando; antes, se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determina-
mos e exortamos, no Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando tranquilamente, comam o seu 
próprio pão.” (Vers. 11-12)

7 - Não se cansem de fazer o bem, mesmo aos que nos causam problemas.
“E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à 
nossa palavra dada por esta epístola, notai-o; nem vos associeis com ele, para que fi que 
envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão.” (Vers. 
13-15)

“Ora, o Senhor da paz, ele mesmo, vos dê continuamente a paz
em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós.” 2 Tessalonicenses 3: 16 
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 • ANIVERSÁRIOS DE CASAMENTO

28/01
Maria Luzia Novaes Costa e
Jovercino Rodrigues Costa 99756-5157
29/01
Aislana Cole de Paula e
Marcus Vinicius Passos dos Santos 98133-2212
30/01
Juliana Inácio Pereira e
Everton Silva de Almeida 99801-5463

SE
G Oração das mulheres - 14h30

Programa de Cura Interior - 19h30

TE
R Reunião de Irmãos de Encargo - 19h30

Salmodiar - 17h

QU
A

Grupos Familiares - 19h30

QU
I

SE
X Vigília de Oração - 20h

SÁ
B

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

DO
M Reunião Geral: 1º, 2º, 4º e 5º domingos - 19h

Reunião Geral: 3º domingo - 09h
EBT: 1º, 2º, 4º e 5º domingos - 09h


