
maio 2019 - ano 3/26

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

GuaJuviraS - Pr. CriStiano Lima
terça: 20h | Sábado: 20h 
rua Dona Castorina Lima da Silveira, 129

/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

Cruzada de Fé

Culto de Páscoa

retiro de adolescentesCulto de Jejum e oração

obra social na Cruzada

sEDE - Pr. DEmian távora
Domingo: 9h30 e 20h | Quarta: 20h | Quinta: 15h | Sexta: 20h30
rua major Sezefredo, 155 (dentro do condomínio CBS)

rio BranCo - Pr. aDriano BorGES
terça: 20h | Sábado: 20h
rua Boa Esperança, 565

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

Inscreva-se já!



“Guia-me Pelas veredas da justiça”! (Salmos 23.3)
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Jejum e oração
9h30min

Culto com Pregação 
Direcionada à Família
20h

santa Ceia na sede
9h30min
20h

santa Ceia nas Congregações
20h

Culto de unção com Óleo
20h

Culto de unção com Óleo
15h

santa Ceia na sede à tarde
15h

Reunião com obreiros e 
Colaboradores
20h

Encontro teen
15h30min

Reunião de Homens
20h

Encontro teen
15h30min

batismo
14h30min

em nossos dias, são 
inúmeras as situações 
difíceis e desafiado-
ras que diariamente 
se apresentam a nós, 
bem como oportuni-
dades que, nem sem-

pre, temos clareza se procedem do senhor.  
muitas vezes na família,  no trabalho ou na 
igreja surgem planos e projetos,  anseios 
e sonhos do coração humano, e diante de 
tudo isso, temos que fazer escolhas, tomar 
decisões e dar passos nos quais não é bom 
que se erre. 

de fato queremos acertar. Não queremos 
sofrer consequências de falhas e muito me-
nos perder tempo. Por vezes nos empolga-
mos e em outras nos frustramos. Como é 
importante que tenhamos sempre em nos-
so coração o desejo de saber a vontade de 
deus para nós e para nossa família, tendo 
certeza de que estamos no caminho certo 
antes de avançarmos. 

em Provérbios 16.1, lemos que, ainda que o 
coração trace planos, a resposta certa vem da 
boca de Deus, ou seja, temos ao nosso lado 
o deus que fala, se comunica e deseja de 
fato nos conduzir. Porém, o maior desafio 
para muitos, é suportar o tempo de espera 
até que deus responda e mostre a direção 
certa.

o que preocupa, é que os que se deixam 
vencer pela ansiedade e avançam antes de 
escutar a sábia voz de deus,  podem estar 
indo contra a vontade do senhor e sofrer.
 
vamos fazer das palavras do salmista as 
nossas, quando diz: “fiz calar e sossegar a 
minha alma” (Salmos 131.2), confiando que 
nosso Pai celeste tem o melhor para nós, 
lembrando que “a empolgação por uma 
oportunidade aparentemente boa não 
pode ser maior que o desejo de conhecer a 
vontade de deus”.

Pr. Demian Távora

Todas as Terças-feiras
às 6h30min

Reunião de Oração

pela Manhã

Encontro
Teen

11.05 - 15h30
25.05- 15h30

reUnIÃo de Homens
20 de maio - 20h




