
dezembro 2018 - Ano 2/21

Uma visão de evangelização
                         e edificação de vidas

Cultos: 
domingo às 9h30 e 20h - Culto da Família
Quarta-feira às 20h - Culto de Fé
Sexta-feira às 20h30 - Culto de Jovens

/encontrosdefecanoas

(51) 99721-1044

/igrejaencontrosdefecanoas

congregações

grupos nas casas

sede - Pr. ChriStiAn lo iACono
Quarta: 20h | Sexta: 20h30 | domingo: 9h30 e 20h
rua major Sezefredo, 155

rio brAnCo - Pr. AdriAno borgeS
terça: 20h | Sábado: 20h
rua boa esperança, 565

guAJuvirAS - Pr. CriStiAno limA
terça: 20h | Sábado: 20h 
rua dona Castorina lima da Silveira, 129

novA SAntA ritA - Pr. João AlveS
terça: 20h | Quinta: 15h  |  Sábado: 20h 
Av. getúlio vargas, 2610

outras congregações encontros de Fé estão no site 
do ministério:  www.encontrosdefe.com.br

líderes Airton e lígia (segunda-feira)
rua osvaldo optiz - Cj. habitacional hércules
(51) 98560-7880

líderes Cesar e Angélica (segunda-feira)
rua orion - moinhos de vento
(51) 99344-3836 

líderes gilberto e ivonete (segunda-feira)
Av. A.J. renner - estância velha
(51) 99398-9386

líderes Jorge e Cátia (segunda-feira)
rua da Amizade - moinhos de vento 
(51) 99173-4060

líderes vilson e helena (segunda-feira)
rua Florianópolis - mathias velho
(51) 99156-9449

líderes Carlos e Sirlei (terça-feira)
rua Andrade neves - harmonia
(51) 98421-7782

líderes elias Pedro e isabel (terça-feira)
rua torres - mathias velho 
(51) 3032-3087

líderes eliézer e Fernanda (terça-feira)
rua das bromélias - bela vista
(51) 98197-9823

líderes moisés e viviane (sexta-feira)
rua mauá - rio branco
(51) 98286-0011 /encontrosdefecanoas

sede dA eNCoNtRos de FÉ eM CANoAs
major Sezefredo, 155, marechal rondon - Canoas
www.encontrosdefecanoas.com.br
contato@encontrosdefecanoas.com.br

batismo

Jejum e oraçãoencontro teen

Culto de mulheres reunião de homensPara quem deseja ofertar através de depósito:

Igreja evangélica de Canoas
CnPJ 03.939.090/0001-79 
Caixa econômica Federal
Ag. 3916, Cc. 00005-4, operação 03

Cantata de
Natal

16 de dezembro - 20h
major sezefredo, 155 - canoas

convite

Venha prestigiar com a 
sua família!



“eNsINANdo eNtRe eles A pAlAvRA de deus”
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santa Ceia
9h30min
20h

Cultos de gratidão e oração
9h30min
20h

passa-dia teen
Parque getúlio vargas
10h

Cantata de Natal
20h

Jantar de Casais Jovens
20h

Recital dos Alunos 
da escola de Música
10h

grupos nas Casas*
20h

grupos nas Casas*
20h

Chegamos ao último mês de 2018. Como o 
tempo passa rápido, nos escapa às mãos! mas 
essa é uma perspectiva humana acerca do 
tempo, pois “tudo fez deus formoso no seu 
devido tempo” (ec 3.11). desde o momento em 
que nossa família veio para Canoas, bem no 
início de 2017, estivemos envolvidos em tanta 
coisa bonita na obra de deus que não vimos 
os dias passarem. e já estamos completando 
quase dois anos de ministério e comunhão en-
tre os irmãos.

lembro, logo no início, das nossas primeiras 
reuniões na congregação do bairro rio bran-
co, nosso quartel general à época. tivemos um 
importante tempo de cura ali, e logo já come-
çamos o recrutamento de novos “trabalhado-
res” para a seara de deus (mt 9.38). Além dos 
cultos regulares, tínhamos reuniões nas quar-
tas-feiras com todos os obreiros da cidade vi-
sando recuperar a consciência da nossa verda-
deira identidade cristã. lembro, como se fosse 
hoje, da presença de deus em cada reunião!

Em seguida, tínhamos o desafio de nos mu-
darmos para um local maior, onde estamos 
até hoje. o novo prédio estava muito dete-
riorado, mas movido pelo espírito, o povo de 
deus trabalhou na sua reconstrução. o que os 
irmãos não perceberam era que deus estava, 
na verdade, reconstruindo suas próprias vidas, 
num novo tempo, com novas esperanças e ex-
pectativas. dava para perceber deus tomando 
conta da obra por si e para si mesmo, para a 
sua glória, como se estivesse agarrando com 
as próprias mãos cada ovelha exausta e aflita, 
aparentemente sem pastor.

nesse trabalho de reconstrução, era preciso se 
certificar do alicerce. Ora, ninguém poderia co-
meçar a não ser por Cristo, “porque ninguém 
pode lançar outro fundamento, além do que 

foi posto, o qual é Jesus Cristo” (1Co 3.11). Pas-
samos, então, a estudar a doutrina de Cristo 
e seus desdobramentos, dando início à nossa 
escola bíblica, que teve um ano de duração, 
com aulas em todas as quintas-feiras. Alguns 
fizeram um esforço muito grande para parti-
cipar desse projeto, e sei que não foi em vão. 
Afinal, era preciso preparar novos obreiros 
para aquilo que deus estaria fazendo em nos-
so meio e na cidade de Canoas.

Ao mesmo tempo, demos início a um projeto 
de educação cristã para as nossas crianças, 
com a criação da escola bíblia infantil. era o 
mínimo que podíamos fazer em face da im-
portância que Jesus deu a cada uma delas, 
pedindo-nos que não as embaraçássemos de 
ir a ele. também começamos um projeto com 
os adolescentes, os jovens e as famílias com 
filhos até 11 anos, além de darmos início a 
reuniões de homens e mulheres, e de casais 
jovens. Visando priorizar a família, também fi-
zemos um belo Curso para Casais, um Curso 
para Pais e nosso retiro de Casais em torres. 
Que retiro!

tentei, nesse período, embora não sei se con-
segui plenamente, conscientizar a igreja da 
importância de “deixarmos” deus ser deus. 
Se nós nos ocupamos e preocupamos com a 
obra de deus, ele tem tudo em suas mãos e ao 
seu dispor. O próprio Cristo disse: “edificarei a 
minha igreja, e as portas do inferno não preva-
lecerão contra ela” (mt 16.18). A obra de deus 
é muito maior do que qualquer um de nós, e 
só temos a agradecer a ele pelo privilégio de 
podermos ver tudo isso e ainda sermos seus 
“cooperadores” (1Co 3.9).

Queridos irmãos, chegou a hora de partir. 
Parece que até mesmo o tempo de Paulo em 
Corinto (um ano e seis meses) quase se tornou 

passa-dia
Teen
8 de dezembro, às 10h 
Parque Getúlio Vargas
Dona Rafaela, 700 - Canoas

Valor do almoco: $20

inscreva-se já!

‘

“Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas; pelo contrário, fala e 
não te cales; porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta 
cidade. E ali permaneceu um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus” (At 18.9-11).

também o nosso tempo em Canoas. A obra de 
deus em Porto Alegre e também na grande 
Porto Alegre precisa de ajuda e precisa avan-
çar, e eu, junto com minha família, sempre es-
tive à disposição para servir, aonde quer que 
deus nos quisesse levar. Carregarei no coração 
a cada um de vocês. Seria impossível que isso 
não acontecesse! Até porque não somos profis-
sionais do evangelho. o evangelho de Cristo é a 
nossa vida, o que permitiu que tivéssemos mui-
tos irmãos nos mais diversos lugares, e agora 
também em Canoas. deixo aqui a minha gra-
tidão a todos os pastores, diáconos, obreiros e 
a toda a igreja, que nos acolheram com grande 
amor em Canoas neste período.

o pastor demian deve me suceder na cidade a 
partir de 2019, e acredito que ele fará um ótimo 
trabalho entre vocês. Me certificarei de que a 
transição ocorra da melhor forma possível, de 
modo que tenhamos assegurada a continuida-
de do trabalho naquilo que acertamos, embora 
a vinda dele também permitirá avanços que 
ainda não fizemos. Peço, por fim, que vocês 
orem por nós, assim como também nos com-
prometemos a orar por todos vocês. “ora, logo 
que o Supremo Pastor se manifestar, recebe-
reis a imarcescível coroa da glória” (1Pe 5.4). 

Com amor,
     
Pr. Christian, Carolina, Felipe e Giovanna.




