
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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SEJA ESPIRITUALMENTE 
SAUDÁVEL

“Não sejas sábio aos teus próprios olhos; teme 
ao Senhor e aparta-te do mal; será isto saúde 
para o teu corpo e refrigério, para os teus ossos” 
(Pv 3.7-8).

“Ler é para o espírito o que a ginástica é para o 
corpo”, já dizia Joseph Edison, escritor inglês do 
século 18. Isso vale ainda mais para a leitura da 
Bíblia. Ler e estudar a Palavra de Deus fazem 
para a alma o que o esporte e a ginástica fazem 
pelo corpo. Já que alma e o corpo estão em uma 
relação íntima, a saúde espiritual muitas vezes 
também se reflete no corpo físico. Quando a 
alma adoece, o corpo adoece também, e vice-
versa.  João escreve acerca dessa ligação 
entre corpo e alma: “Amado, acima de tudo, 
faço votos por tua prosperidade e saúde, assim 
como é próspera a tua alma” (3 Jo. 1. 2).

Na Medicina sabe-se hoje que pressões 
emocionais como estresse, pecado, raiva, 
preocupação ou falta de perdão podem causar 
doenças físicas, e que em sentido inverso, a 
cura dos conflitos emocionais pode contribuir 
para a cura do corpo. Isso obviamente não quer 
dizer que pessoas felizes e espiritualmente 
saudáveis não fiquem doentes.
Outros fatores também desempenham seu 
papel, como os genes, o ambiente, acidentes, 
contágio, etc.

Mas o que está se confirmando cientificamente 
e é cada vez mais pesquisado em termos de 
saúde é o que a Bíblia já nos ensina há muito 
tempo. Ter paz com Deus e segui-lO de todo o 
coração é melhor do que “espertos” conselhos 
humanos acerca de aptidão física com que nos 
defrontamos diariamente e que movem um 
mercado milionário. “Não sejas sábio a teus 
próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do 
mal.” (Pv. 3.7)

Tanto dinheiro é gasto com vitaminas, 
suplementos alimentares, dietas e terapias. 
Nem sempre isso é necessariamente mau, 
mas podemos nos perguntar se uma vida no 
temor de Deus não traria proveito maior para 
o corpo e a alma ou espírito. Nesse contexto 
gostaria de citar a Romanos 12.1-2: “Rogo-
vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, 
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício 
vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso 
culto racional. E não sede conformados com 
este mundo, mas sede transformados pela 
renovação do vosso entendimento, para que 
experimenteis qual seja a boa, agradável, e 
perfeita vontade de Deus”.

Provérbios 4.22 diz acerca dos ensinamentos 
de Deus: “Porque são vida para quem os acha 
e saúde, para o corpo”. E Paulo escreve: “Pois 
o exercício físico para pouco é proveitoso, mas 
a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a 
promessa da vida que agora é e da que há de 
ser” (I Tm 4.8).
 
                            Norbert Lieth – Site Chamada



• Segunda -II Pe.3. 9-10
• Terça -Hb. 12.1-6
• Quarta -Pv.14.26 
• Quinta - Is. 2. 7-22

• Sexta - II Co 2.16-17
• Sábado -Sl. 71.1-8
• Domingo - Jo. 2.2-9
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10/03
Maria Antonia B. Pimentel        99728-7422
11/03
Diogenes dos Santos Monteiro 99788-8826
12/03
Dolorico Moneche        99227-7310
13/03
Grazielly P. Del Peiro Oliveira        99798-9947
Helio Oliveira        99740-3844
Sandra Feu Mattos de Oliveira        99600-9708
14/03
Simone de Fátima Rodrigues        99926-9006
15/03
Adilson Nunes Amaral        99756-8418
16/03
Isaque Pereira Sperandio        99296-8984
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ESTUDO DO CAPÍTULO 4 DO EVANGELHO DE MATEUS

SEGUINDO A JESUS, VIVENDO COMO JESUS
“E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens.

No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram.” (Mateus 4.19-20)

1 - Assim como Jesus foi tentado nós também seremos.
“Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de 
jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: 
Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães”. (Vs.1-3)

2 - Assim como Jesus resistiu o diabo, também devemos resisti-lo.
“Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que 
procede da boca de Deus”. (Vs.4)

3 - Assim com Jesus, devemos crer na Palavra para vencer o mal.
“Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás! Pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus e só a 
ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram.” (Vs.10-11)

4 - Assim como Jesus, devemos pregar e viver o arrependimento.
“Desde então começou Jesus a pregar, e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o 
reino dos céus”. (Vs.17)

5 - Assim como Pedro e André, fomos chamados para sermos discípulos de Jesus.
“Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos: Simão, chamado Pedro, e seu 
irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: 
Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as 
suas redes e o seguiram”. (Vs.18-20)

6 - Como discípulos, devemos seguir a Jesus e ir ao encontro das multidões famin-
tas e carentes do amor de Deus. 
Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas 
do Reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se 
espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários 
males e tormentos: endemoninhados, epiléticos e paralíticos; e ele os curou. (Vs.23-24)

QUE O SENHOR NOS AJUDE EM NOSSA CAMINHADA
COMO DISCÍPULOS DE CRISTO!

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

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

12/03
Marcia Santos Rodrigues e 
Carlos Fernando Rodrigues 99727-0892
13/03
Katia Santos Rodrigues e
Odilon Fraga de Deus Junior 99980-8695
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