
fevereiro 2019 - Ano 3/23

Uma visão de evangelização
                         e edificação de vidas

Cultos: 
Domingo às 9h30 e 20h - Culto da família
Quarta-feira às 20h - Culto de fé
Quinta-feira às 15h - Culto de fé
Sexta-feira às 20h30 - Culto de Jovens

/encontrosdefecanoas

(51) 99721-1044

/igrejaencontrosdefecanoas

congregações

grupos nas casas

sede - Pr. DemiAn TávorA
Domingo: 9h30 e 20h | Quarta: 20h
Quinta: 15h | Sexta: 20h30
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. DiLnei LemoS
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 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 Jorge e Cátia (terça-feira)
rua da Amizade - moinhos de vento 
(51) 99173-4060

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

Para 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

Santa Ceia

encontro Teen Culto de Jovens

Culto da família Culto da família



Justificação e santificação 
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santa Ceia nas Congregações
20h

Jejum e oração
9h30min

santa Ceia
9h30min
20h

Culto de unção com Óleo
15h

Culto à tarde com santa Ceia
15h

encontro teen
15h30min

siga-me de Verão
21h

encontro teen
15h30min

no versículo acima lemos 
que o ser humano, pela fé, 
torna-se justo para com 
Deus, porém, exclusiva-
mente pelos méritos e jus-
tiça de cristo!

embora esses dois temas bíblicos sejam vitais para 
um bom relacionamento dos cristãos com Deus, 
bem como para a frutificação no propósito do Se-
nhor e crescimento espiritual, é necessário que se 
faça a devida distinção e aplicação prática correta.

A justificação é um ato único operado por Deus em 
nós, sem a nossa ajuda, no qual entramos somente 
com a fé. Poderíamos afirmar que trata-se de um 
evento que acontece no coração de Deus, enquan-
to a santificação, como resultado da justificação, 
conta com a nossa participação, ainda que haja a 
atuação do Espírito Santo em nós, e acontece no 
coração dos cristãos.

A santificação caracteriza-se por um processo que 
se desenvolverá por toda a nossa vida. Por outro 

lado, a justificação é um acontecimento que tem 
validade indeterminada e que irá nos assegurar o 
privilégio de estarmos em viva e pacífica comunhão 
com Deus por todos os nossos dias.

A justificação é um ato adimensional, enquanto 
a santificação pode passar por variações, ou seja, 
pode ocorrer em maior ou menor intensidade, de 
acordo com o temor de cada pessoa.

Também, uma vez que a justificação define nossa 
situação perante o Senhor, a santificação nos de-
fine perante o mundo, nossos semelhantes e até 
perante a própria criação, pois nosso santo procedi-
mento aqui na terra impacta as pessoas e glorifica 
a Jesus cristo!

“Agora, porém, libertados do pecado, transformados 
em servos de Deus, tendes o vosso fruto para santifica-
ção e, por fim, a vida eterna!” (Rm 6.22 - Ra).

Pr. Demian távora

“Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo; Pelo qual 
também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da 
glória de Deus” (Rm 5:1-2).

A partir de 7 de fevereiro, 
teremos Culto de Fé todas 
as quintas-feiras, às 15h.

inSCriçõeS ABerTAS!
Durante o mês de fevereiro, ao final 
de cada culto, estaremos realizando 

as inscrições para o semestre. 

iníCio DAS AuLAS: 
9 De mArço

Siga-me
de Verao

Cultos à tarde

16.02 - 21h

~




