
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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“Orando em todo o tempo com toda a oração 
e súplica no Espírito, e vigiando nisto com 
toda a perseverança e súplica por todos os 

santos.” Efésios 6.18

- A oração não é mencionada como peça da 
armadura. Porém, não é exagero dizer que 
ela é a atmosfera em que o soldado deve 
viver e respirar. É em espírito de oração 
que o soldado deve vestir a sua armadura 
e enfrentar o inimigo. 

- A oração não deve ser esporádica, mas sim 
continua; um hábito, e não um ato isolado. 

- O Cristão deve orar de várias formas: 
oração pública, particular e espontânea; 
súplicas e intercessão; confissão e 
humilhação; louvor e ações de graças. 

- A oração deve ser no Espírito, ou seja, 
estimulada e dirigida por Ele, não formal ou 
decorada, pois é por ela que entramos na 
luta contra as hostes do inferno. 

- Tem que haver vigilância na oração: 
“vigiando com toda perseverança”. Temos 
de vigiar contra a tendência de toscanejar, 
de deixar a mente vagar e de nos pre¬ocupar 
com outras coisas. 

- A oração requer que estejamos alertas e 
concentrados espiritualmente. 

- Tem que haver perseverança na oração. 

- Temos que pedir, buscar e bater (Lc. 11.9-
11). 

- A súplica deve ser feita “por todos os 
santos”, pois eles também estão em 
combate e precisam ser sustentados 
em oração pelos seus companheiros de 
batalha. 

A oração sempre será o oxigênio da vida 
espiritual do crente em Cristo Jesus!

“E eu vos digo a vós: Pedi, e dar-se-vos-á; 
buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á; 
Porque qualquer que pede recebe; e quem 
busca acha; e a quem bate abrir-se-lhe-á. 
E qual o pai de entre vós que, se o filho 
lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, 
também, se lhe pedir peixe, lhe dará por 
peixe uma serpente?” (Lucas 11.9-11)

                                Eli Costa
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17/03
Emanuella Siqueira Amaral       99995-0698 
18/03
André Porciano de Oliveira 99897-3349
Julia Lírio Pela 99836-8873
20/03
Luiz Carlos G. Filho (Luizinho) 99507-7063
21/03
Iliana Mota Machado        99982-4574
Marcia Santos Rodrigues 99727-0892
22/03
Graziela dos Santos Tongo 99764-1284
23/03
Alice Almeida Amaral         99996-0311
Rodrigo Tessarolo de Almeida        99858-7468
Valdete Mattos        99929-2767
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DEUS DE PERTO E DE LONGE
A que distância Deus está de você? Será que Ele está distante há milhares de anos-luz? Deus fala? 

Deus ouve? Deus já falou com você? Você já ouviu Deus falar? 
Infelizmente, muitos de nós foram ensinados que Deus está lá no céu e não pode ser incomodado. 
Quem recebeu esse tipo de ensinamento acha que Deus está tão longe que não pode ouvir nem 
falar com homem algum.
Ainda bem que isso é uma mentira criada por pessoas que acharam que Deus não fala nem ouve. 
Deus deseja ter um relacionamento profundo conosco a ponto de perguntarmos a Ele tudo o que 
quisermos a respeito das decisões mais simples e também das mais complexas de nossas vidas.
Deus é Deus de perto e de longe. Vamos entender isso? 
Em Salmos 145:18, está escrito que Deus está perto “de todos os que o invocam, de todos os que 
o invocam em verdade”. Invocar é reconhecer a dependência de Deus e clamar a Ele por auxílio, só 
que é necessário clamar a Ele em verdade. Isso nos permite entender que nem todas as pessoas 
clamam a Deus em verdade, não é?
Algumas pessoas, devido ao costume puramente religioso, clamam a Deus em oração com pala-
vras bonitas, verbos bem conjugados na segunda pessoa do singular e do plural, sempre com os 
braços levantados, e todos que ouvem a oração chamam-na de “oração poderosa”.
Para Deus, “oração poderosa” é aquela em que falamos a verdade dos pensamentos que estão 
em nosso coração. Não adianta esconder os pensamentos de Deus, porque Ele conhece todos 
os pensamentos do homem “O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade.” 
(Salmos 94.11). 
Quando oramos fora da verdade daquilo que ocupa os nossos pensamentos é como se Deus fa-
lasse “OK, você falou palavras muito bonitas, agora eu quero que você fale realmente o que está 
em seu coração. Confi e em mim, eu quero ajudá-lo, Eu te amo”. 
Davi, chamado o homem segundo o coração de Deus, sabia que Deus estava perto dele e que po-
deria orar a Ele em todo o tempo. Davi falava com Deus para tomar suas decisões. Em I Crônicas 
14.10, está escrito que Davi consultou a Deus para saber se deveria ou não subir para guerrear 
contra os fi listeus, porque ele sabia que perderia e apenas se cansaria se aquela não fosse a 
vontade de Deus.
Imediatamente o Senhor respondeu a ele: “Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos”. Então, Davi 
subiu e foi vitorioso por andar na direção de Deus (I Crônicas 14.11). Logo em seguida, Davi con-
sultou novamente a Deus (I Crônicas 14.14) e Deus respondeu imediatamente com uma estratégia 
diferente para que ele fosse vitorioso. 
Saiba que Deus falará todas as vezes que você orar a Ele. Deus não brinca de esconde-esconde 
como algumas pessoas pensam, Ele é Deus de perto. 
Em Jeremias 23.23, também está escrito que Deus, além de estar perto, também é Deus de longe, 
porque nada foge aos olhos dEle, ou seja, ninguém pode se esconder dEle.
“Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe?” Jeremias 23.23

Por isso, Deus é de perto e também de longe. Ele está conosco em todos os lugares!
                                                                                                                                 

                                                                                                 Site: Viver em verdade

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

21/03
Paula de Almeida Bravin
Emerson Bravin 99501-0811
23/03
Adriana Catarinque N. Duarte
Jorge Luiz Duarte G. Filho 99952-7125 • Segunda -Mt. 7.7-8 

• Terça - Sl. 119. 15-18 
• Quarta - II Co. 3.13-18 
• Quinta - Tg. 4.2-3 

• Sexta - Jo. 14.1-13
• Sábado - II Pe. 3.10-13 
• Domingo - Ap. 21.1-8 
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