
março 2019 - ano 3/24

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 | Quarta: 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 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 encontro Teen

Siga-me de verão Siga-me de verão



O VALOr dA Fé
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Jejum e oração
9h30min

santa Ceia
9h30min
20h

Culto de unção com Óleo
20h

santa Ceia à tarde
15h

Reunião de obreiros
e Colaboradores
20h

encontro teen
15h30min

Congresso em PoA
9h30min e 20h

Congresso em PoA
9h30min e 20h

encontro de Mulheres com
Chá da tarde
15h

grupos de Crescimento 
Jovem*

encontro do empreendedor
Cristão
20h

encontro de Casais Jovens
com Jantar
20h

encontro teen
15h30min

Aproveitando o tema 
do Congresso de Avi-
vamento deste ano 
que é “Vivendo a Fé”, 
sentimos de seguir tra-
balhando, neste mês 
de março, juntamente 

com a igreja de Canoas, sobre o tema da fé.  

Não uma fé qualquer, isolada das verdades 
eternas de deus e apoiada em conceitos 
fracos e terrenos, mas sim aquela que é tão 
grande quanto Ele e ao mesmo tempo tão 
acessível quanto uma espiga de milho que 
quem quiser pode colher. A fé que de tão 
poderosa pode transportar montes e salvar 
o mundo inteiro, e que é tão indispensável 
em nossas vidas, pois nos eleva à níveis 
muito mais altos em nosso relacionamen-
to com deus,  onde podemos desfrutar da 
vida em abundância em Cristo nas diversas 
situações diárias, além de nos possibilitar 
ter a coragem de acreditar, praticar e ver se 
cumprir a Palavra de deus.

Nem todos tem, com clareza, a real noção 
do valor desta fé, ou seja, os benefícios 
que ela proporciona para os que a tem e 
o quão diferenciados são aqueles que crê-
em. Talvez a fé ainda possa estar sendo su-
butilizada por muitos, ou mesmo diminuí-
da, quando a mesma fica refém da razão 
e limitação do curto alcance da esfera de 
ação humana, reduzindo deus ao tama-
nho do homem, quando efetivamente é o 
contrário: a verdadeira fé tem poder para 
elevar o homem ao tamanho de deus.

A riqueza que a fé proporciona é muito 
mais que os tesouros perecíveis deste 
mundo, pois foi o próprio Jesus quem dis-
se “tudo é possível ao que crê”! Mc 9:23.

Vamos, a cada dia mais, “viver a fé”, va-
lorizando a sua importância nas vidas de 
todos nós!

Pr. Demian Távora

“Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro, que 
pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito 
mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão apro-
vação, glória e honra, no dia em que Jesus Cristo for revelado” (1 Pe 1:7 - NTLH).

Escola de

Música

início das aulas: 
9 de março

Encontro de Mulheres
Com CHá Da TarDe

30 de março - 15h

16 de março - 20h

Encontro de
Casais Jovens

*Sobre o horário dos grupos de Crescimento Jovem, 
consulte os líderes nos cultos de sexta-feira.

INsCReVA-se




