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Hoje
Oferta PME
Em um
dos cultos
será nossa
oportunidade
de abençoar o projeto social
com a nossa oferta mensal.
Pegue o envelope específico
e consagre com muita alegria.

Quarta-feira
Reunião Geral de
Células
A reunião geral, com toda
a liderança de células, acontecerá na próxima quarta-feira,
dia 22/02, às 19h30. Detalhes
no Espaço de Células.

Sábado
Evangelismo em
Manguinhos
Será muito especial. Estaremos na praia às 8h. E
amanhã, segunda, às 19h30,
no templo, orientações gerais.
Veja orientações neste boletim.

Próx. Domingo
Consagração especial
Estaremos juntos a partir
das 9h, buscando ao Senhor
e declarando a soberania do
nosso Deus sobre o Brasil e
Espírito Santo. Veja orientações
neste boletim.
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Domingo
9h Escola de Formação
- 17h e 19h30 Cultos Regulares
Quarta-feira
19h30 Células nos lares
Quinta-feira
15h Tarde da Bênção
Sexta-feira
19h30 Noite da Bênção
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Cuidados que devemos ter com o Carnaval
“Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o
mundo, o amor do Pai não está nele” (I Jo 2:15).
Indiscutivelmente o carnaval é
uma das festas mais populares do
Brasil, que movimenta a nação inteira
de norte a sul, de leste a oeste, e
atrai turistas do mundo inteiro. É uma
festa que propõe celebrar a alegria, o
regozijo e o prazer, e, de fato, vemos
pessoas aparentemente muito felizes
pulando, cantando e gritando nas
ruas durante os 4 dias de carnaval.
Só que toda essa alegria e prazer acabam em cinzas na quarta-feira, com
muita dívida, muita desgraça, muitas
perdas, muitos fracassos, muita
destruição e imoralidades sem fim no
currículo dos participantes. Pessoas
nuas e seminuas desfilam pelas ruas,
homens vestem-se de mulheres e a
prostituição, a imoralidade sexual, a
bebedeira e o uso das drogas acontecem livremente pelas praças, praias,
blocos, shows de ruas com trios
elétricos ou em clubes. Sem contar
os desfiles das Escolas de Samba
que quase sempre apelam para o
ocultismo em suas representações
e músicas. É uma festa que parece
ser só alegria e busca a paz entre
os participantes, mas é uma alegria
passageira, falsa, sem consistência, e
que afeta o corpo, a alma e o espírito
e distancia o homem completamente
de Deus. Jesus fala de uma paz que
Ele oferece e que o mundo não possui
(João 14:27). Isto significa que há
uma paz que o mundo oferece, só
que ela atende sempre aos desejos
do coração, das emoções, do corpo
e sempre nos direciona para o pecado
porque o mundo jaz no maligno (I Jo
5:19). A paz que Jesus oferece não
está baseada em coisas ou festas
terrenas, está baseada em nossa
relação com Ele, com sua Palavra,
com seu Espírito, com sua Igreja.
Em face disto, quero desafiar todos
os santos que servem a Jesus na IEV

a serem radicais, firmes, decididos,
persistentes e não se contaminarem
com qualquer tipo de atividade ligada
a essa festa da carne. Para isto algumas atitudes são importantes:
1ª Desligue a TV – Faça um voto
com Deus de não assistir a nenhuma
programação na televisão nesses
dias, exceto programas evangélicos
ou educativos. Inclusive, os jornais
gastam quase todo o seu tempo divulgando essa festa maligna. Quase tudo
o que se vê na TV, nesses dias, foca
o carnaval e, portanto, oferece um
alimento que não é para os santos,
não é maná do céu.
2ª Não assista aos desfiles – Todo
programa que tem competição,
disputa, chama bastante atenção.
Muitas vezes somos despertados
para assistir aos desfiles das Escolas
de Samba por causa da disputa de
qual será a melhor a desfilar na passarela. A Palavra diz que “os olhos
são a lâmpada do corpo. Se os teus
olhos forem bons, todo o teu corpo
será luminoso” (Mt. 6:22). Aquilo
que nossos olhos fixarem poderá
entrar em nosso coração e fazer a
diferença.
3ª Não vá para as ruas e praias – Alguns crentes, sob o pretexto de “não
tem nada a ver”; “eu sei me cuidar”;
“conheço meus limites”; “sei até
onde posso ir” decidem sair e ir para
as ruas ou praias e ver a festa um
pouco mais de perto. Paulo nos faz
uma exortação bem séria: “Aquele,
pois, que pensa estar em pé veja que
não caia” (I Cor. 10:12). Não se ache
forte a ponto de querer enfrentar as
ofertas deste mundo sobre o poder
de Satanás, pois você poderá se dar
muito mal.

4º Leia a Bíblia – Use o seu tempo
livre para colocar sua leitura em
dia, para se deleitar e encher o seu
coração da Palavra de Deus. Passe
momentos especiais com Deus,
lendo a Palavra da Verdade.
5º Leia livros – Aproveite o final de
semana prolongado para ler um livro
evangélico que o faça crescer na fé,
na vida espiritual, na prática da vida
cristã e desejar um mover sobrenatural de Deus sobre você. Há excelentes
literaturas cristãs à sua disposição,
para o seu crescimento espiritual.
6º Faça algo especial – Passe um
tempo maior de comunhão e convívio com sua família, faça um culto
doméstico em família, programe um
tempo de oração no vale.
7º Não se afaste da Igreja – Sua igreja estará funcionando normalmente
e com programações especiais: sábado, dia 25, evangelismo em Manguinhos; domingo, das 9h às 18h,
“Adoração e oração”, um dia inteiro
para adorarmos e participarmos da
Ceia do Senhor, encerrando com um
grande culto. Na 2ª feira o Zoom fará
uma vigília. Além disso, você tem
sua célula e irmãos de ministérios,
juntem-se para uma programação especial, para ver um bom filme, orarem
juntos e se aproximarem mais. Essas
são algumas sugestões e conselhos
que queremos deixar para a nossa
querida família da fé. Esperamos no
Senhor que todos estejam atentos e
vigilantes e que ninguém caia, enfraqueça ou se afaste do Senhor nesse
período dessa terrível festa, que
celebra a carne, o mundo e o diabo.

Pr. Valteci Moreira
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É tempo de adoração
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Tarde e Noite da Bênção

Quinta-feira 15h
Sexta-feira 19h30

Para as grandes conquistas do povo de Israel havia dois ingredientes irresistíveis: a adoração ao Senhor e a obediência aos seus
mandamentos. Esteja nos cultos com o coração aberto e saia pronto
para obedecer em todo o tempo ao Rei dos Reis.

Visitante, seja
bem-vindo!

Almoço com Deus: uma
experiência em abril

Uma de nossas metas principais é
fazer você, visitante, se sentir à vontade
em nosso meio. Seja bem-vindo e volte
sempre, sua presença nos alegra muito.

O dízimo é sagrado,
é de Deus
Esta é uma porção que não podemos
negociar, pois não é nossa, é do Senhor.
Além de poder entregar seu dízimo durante
os cultos, você também pode depositar ou
fazer transferência direto em uma das contas a seguir. Seja fiel e faça isto com alegria.

Contas para depósito
Ag: 4210-2
C/C: 14946-2;
Ag: 1573
C/C: 31010-7;

ECONÔMICA FEDERAL
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Ag: 1046
Op: 003
C/C: 1678-9.

Cancelamos o culto
de homens
Devido às incertezas na segurança,
achamos prudente não realizar o culto
de homens na segunda passada, dia 13.
Cremos na direção do Senhor e em breve
o realizaremos.

Como ofertar ao PME?
No mesmo quadro dos envelopes
de dízimo você pode pegar o envelope
específico para ofertar ao PME e consagrar
mensalmente na IEV em um dos cultos.
Além disso, pode ofertar solicitando débito
automático na sua conta de luz, assim
como depósito bancário mensal, que pode
ser programado.

Visite o PME
De segunda a sexta-feira, o PME
funciona em horário comercial, mas na
segunda, a partir das 18h, tem um horário
especial, pois funciona um culto e acontece a distribuição das cestas de verduras
para as famílias cadastradas.

Esta é mais uma coisa nova. Faremos
uma experiência no mês de abril, ao meio
dia, com um culto rápido que estamos
chamando de “Almoço com Deus”. A ideia
é alcançar os trabalhadores do bairro,
dando-lhes uma opção de culto no seu
intervalo de almoço.

Vamos precisar de
voluntários
Se você tem disponibilidade e gostaria
de nos ajudar nesse novo trabalho, ligue
para a secretaria e dê o seu nome. Em
março entraremos em contato para as
devidas orientações.

Evangelismo Próximo sábado
Aleluia! Estaremos evangelizando a
orla de Manguinhos e começaremos às
8h. Toda a igreja estará envolvida neste
trabalho de divulgar o evangelho.

Amanhã:
Orientações gerais!
Às 19h30, no templo, daremos todas
as orientações necessárias, como por
exemplo, as vestimentas. Estaremos usando blusa branca, que pode ser de algum
ministério ou com dizeres evangélicos.
Caso não tenha, use uma blusa branca
comum ou outra de cor clara.

Quem pode participar?
Todos os membros da IEV e aqueles
irmãos que estão chegando em nosso
meio também. Convide sua célula, ore na
semana por isso, durma cedo na sexta e
vamos com todo vigor proclamar Jesus e
gerar vidas.

Oração matinal em
ritmo normal
De segunda a sexta-feira, das 6h às
6h30, voltamos a ter nossas reuniões de
oração. E continuamos a convocar nosso
povo a separar um dia na semana e vir
clamar ao Senhor. Veja com sua célula
os que podem e faça rodízios na semana.

Noite da Bênção é
para você

Nova Campanha:
Dia 03 de março

Toda sexta, às 19h30, temos
um culto muito abençoado para
você. Não fique em casa ou realize
outra atividade. Venha adorar e buscar o Senhor neste culto especial de
campanha e muita unção de Deus.

A Noite da Bênção vai iniciar uma nova campanha dia 03/março. O tema será: “Alargando as
Tendas” - Is. 54:2. Muitas tendas precisamos ser
alargadas neste ano e muitas delas dependerão
de nossa busca ao Senhor. Organize-se e venha
buscar o mover de Deus conosco.

Steb iniciou as aulas

Rede de Oração MB

Graças ao bom Deus, o Steb começou seu
ano letivo. Desejamos que o Senhor abençoe cada
seminarista e professor de uma forma muito especial.

A par tir de amanhã,
20/02, a Rede de Oração volta
ao seu funcionamento normal,
às 19h30, no segundo andar.
Cremos que serão noites de
muita adoração, louvor, oração e manifestação do poder
de Deus. Não fique de fora
dessa grande benção...

Ainda há vagas
Devido ao atraso em retomar as aulas, ainda há
tempo de o Steb receber novos alunos. Para isso, basta
procurar a secretaria do seminário ou enviar um e-mail
para: steb@ievida.com.br, aos cuidados da Lidiane.

Orientações para o domingo: “Adoração e Oração”
Qual o objetivo?
A igreja se levantar em adoração
e oração ao Senhor, opondo-se ao
principado de Momo, declarando que
aceita apenas o senhorio de Jesus.
Além de buscarmos um crescimento
pessoal com Deus e também pelos
nossos discípulos, pois é uma época
de muita queda espiritual.

Uma consagração
especial
Convocamos a IEV para estarmos de jejum pela manhã, de 9h ao
meio dia pelo menos. Quem fizer por
mais tempo, teremos alguns momentos de lanche para entregarmos
o jejum. Além disso, estaremos de
roupas simples e descalços; as mulheres sem maquiagem ou adereços,
entregando-nos completamente à
adoração e à oração intensa em favor
de nossas vidas, famílias, igreja, Brasil, estado do ES e outros assuntos.

Ministração da
Ceia do Senhor
De uma forma especial e nova, faremos a
ministração da Ceia do Senhor em pelo menos
dois momentos durante o dia. Não faremos no
horário do culto de encerramento, pois cremos
que a igreja estará muito cheia. Será de forma
bem informal, mas valorizando esse momento
tão importante na vida da igreja de Cristo.

Encerraremos com um culto
Durante o dia, teremos vários momentos
de devolução de dízimos, ceia, ministração da
Palavra, por isso, o culto de encerramento será
um complemento do que já foi realizado durante
o dia. Um momento de agradecermos ao Senhor
por tudo que Ele fará em nós e por nós.

Separe um longo tempo
Desafiamos os irmãos a não virem apenas
para um horário ou somente no momento do culto, consagre mais horas. Traga sua alimentação,
seu lanche e vamos desfrutar de um dia de humilhação diante do Senhor e com nossa família.
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EBD especial no
dia 05/03
Nosso casal de missionários,
Jimmy e Fabricia, fará um treinamento
de abordagem rápida, no horário da
EBD, dia 05/março. Toda a igreja é
convidada e convocada para sermos
ministrados e vencermos de uma vez
por todas os receios e temores de
como abordar uma pessoa para obter
uma oportunidade para falar de Jesus.

Treinamento será
muito especial
Certamente será algo dinâmico
e empolgante e também estará nos
preparando para o dia da Verdade, que
acontecerá dia 1º de abril; e a Campanha Casas de Paz, que começará
em abril por meio das células. É a IEV
alargando as tendas do evangelismo
no ano de 2017.

Não tivemos Reunião
Geral com Líderes
Devido ao clima de insegurança
e incer tezas no período da noite,
achamos prudente não termos nossa
reunião geral de líderes. Porém, estamos transferindo a reunião para a
próxima quarta-feira, 22 de fevereiro,
aqui na igreja. Não falte.

Líderes firmes e
empolgados
Mesmo sem nosso encontro,
cremos que o Senhor está motivando
o coração dos nossos pastores de
células para sonharem e investirem em
seu grupo para uma grande colheita e
um forte crescimento na fé em 2017.
Faremos a Campanha Casas de Paz;
Encontro com Deus no Templo; Dia
da Verdade, enfim, vários trabalhos
para ganharmos almas e cumprirmos
nosso papel de divulgadores do Reino.

Fortaleça seu tempo
de oração
Os últimos dias nos mostraram
que precisamos estar fortalecidos
e comprometidos com a oração. A
igreja de Cristo precisa estar atenta
e buscando o mover de Deus em
favor de nossas vidas e governantes.
Precisamos urgentemente de um avivamento espiritual e isso acontecerá
por meio de um povo comprometido
e dedicado à oração.

Nasceu mais uma criança
Agora foi a vez do Pedro, filho do casal Eliã
e Cris. Ele nasceu na segunda-feira passada,
dia 13/fev. Por enquanto ficará na UTIN para
ganhar peso e, em poucos dias, estará em casa
com seus pais. Que o Senhor continue abençoando essa família de forma muito especial.

Ministério Infantil precisa
de voluntários
As crianças que frequentam a IEV são
ministradas com muito amor e dedicação pelos
professores voluntários do Ministério Infantil,
aos domingos, no horário do 1º culto; e às
sextas-feiras, no Noite da Bênção, e eles estão
precisando de voluntários. Os interessados
podem procurar a irmã Juliana e marcar uma
entrevista.

Cursos da EBD retornando
Dia 12/março nossos cursos irão retornar,
por isso você precisa fazer sua inscrição, pois
alguns deles têm quantidade de vagas limitada.

Com se inscrever?
Ligue para a secretaria – 3328-5201
/ 98142-7973 (vivo) ou envie um e-mail:
dinair@ievida.com.br, informando qual curso
deseja fazer, seu nome completo, célula e
telefone. Os irmãos que estão chegando agora
à IEV devem se inscrever na Classe Visão
Celular 1; e quem já fez, deve se inscrever na
Visão Celular 2.

Homens atentos:
curso “Coragem”
Os homens que fizeram o curso “Homem
ao Máximo” são os únicos que poderão fazer,
neste semestre, o curso “Coragem”, pois é pré-requisito. Faça sua inscrição, vagas limitadas.

EBD - Cursos e vagas
DOMINGO
Visão Celular I 		
Visão Celular II 		
Finanças – Casais 		
Finanças Solteiros 		
Sala de Casais
Homem ao máximo
Coragem (homens)
Sala de Noivos		
Jovens - On		
Sala Geral 		
SEGUNDA-FEIRA
Mulher Única
TERÇA-FEIRA
Sala de Casais		
Casados para sempre		
Alcançando coração dos
Adolescentes - Casais		
Mulher Única		

36
42
10
12
11
10
12
06
25
Ilimitado
Lista de espera
03
02
04
01
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Jovens envolvidos no
evangelismo

Notas

Terça retornado ao
ritmo
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Na próxima terça, a oração do ON,
que acontece no 2º andar, às 19h30,
retornará com força total. Venha buscar
a Deus conosco, precisamos alargar a
tenda da oração com urgência.

Estamos contando com a presença
maciça de nossos jovens neste trabalho
maravilhoso, no próximo sábado. Estaremos nos encontrando às 8h na Praia
de Manguinhos. Vá de blusa branca, de
algum ministério, como o H2On, ou com
dizeres evangélicos. Se não tiver, vá com
uma blusa branca comum ou de cor clara.

Domingo: restaurando nosso altar

No domingo de adoração e oração, os jovens estarão à frente em um dos horários,
buscando a Deus e fortalecendo nosso altar diante do Senhor. Traga seu lanche e almoço
e fique o dia conosco na igreja. Será tremendo.

ESPAÇO DE CÉLULAS
Reunião geral de líderes adiada

Devido aos últimos acontecimentos fomos obrigados a transferir a reunião geral de
líderes de célula, que seria realizada na última quarta-feira, para a próxima quarta-feira,
dia 22 de fevereiro.

Reunião Objetiva

Faremos uma reunião rápida
e objetiva, das 19h30 às 20h50.
Assuntos da reunião: Agenda de
2017 e Campanha “Casas de Paz”.
Teremos um momento de oração e
unção com todos os líderes.

Um irmão maduro
dirigindo a célula

No dia da reunião geral de
líderes de célula, dia 22/02, quarta-feira, 19h30, o líder deve escalar,
mais uma vez, um irmão maduro
na fé para dirigir a célula. É muito
impor tante a presença do líder,
colíder e líder em treinamento na
reunião geral.

Não deixe de se
reunir no feriado

No próximo fim de semana
teremos um feriado prolongado,
no período de 25/02 a 01/03. Não
deixe de participar das atividades
da igreja. No dia 26 de fevereiro
teremos o Domingo com Jesus.
Venha adorar e orar. Motive toda
a sua célula.

Próximo domingo,
adoração e oração

Estaremos realizando um Domingo com Jesus no dia 26 de
fevereiro, a partir das 9h. Venha
buscar e adorar ao único que é
digno de todo louvor e adoração.
Divulgue. Incentive a sua célula a
estar o maior tempo possível.

Programando comunhão

Utilize os dias de feriado para se reunir com
sua célula. Faça reuniões de comunhão, louvor
e adoração na segunda-feira, na terça-feira. Não
deixe o seu grupo dispersar. Motive-os.

Não descuide dos novos

Fique atento aos novos de sua célula. Devido
aos últimos acontecimentos logo depois de um
período de recesso e férias, as reuniões ficaram
muito prejudicadas. Precisamos intensificar o
nosso contato com os novos e os visitantes da
célula. Não deixe que eles desanimem.

Encontro com Deus em maio

O Encontro com Deus será realizado no período de 05 a 07 de maio. O valor do investimento
é de R$ 120,00 e pode ser parcelado em 4 vezes
(fevereiro, março, abril e maio). Você não pode
perder. Entre em contato com a Equipe de Células
e faça a sua inscrição.

Este retiro é para você!

Para quem ainda não par ticipou desse
Encontro porque veio de outra igreja, os novos
convertidos ou você, líder e irmão que necessita
de um renovo. Comece o ano investindo na sua
carreira cristã.

Classes de Visão Celular

Todos devem participar das classes de
visão celular. Se você é novo na IEV e ainda não
participou das salas da Escola de Formação, o
seu lugar é na sala de Visão Celular. Inscreva-se
pelo telefone 3328 5201.

Líderes orientando

Os líderes devem orientar a sua célula quanto aos cursos da Escola de Formação, Encontro
com Deus e atividades da igreja. Ajude-os

ANIVERSARIANTES
20/02
Laisa Nantes Rangel - H8
Lucia Grippa Poleze - N7
Lucas S. Frederichi Christofari - S/C
21/02
Bianca Xavier Zampiere - S/C
Amaury Pires Rodrigues - S/C
Eliane Rosa Mendes Custodio - M10
Filipe Moreira Rodrigues - Z22
Valmir Santos Reis - I3
22/02
Mariza Riquieri de Paula - F2
Meyriele Mendes Cirino - Q9
Rodrigo Nunes do Couto - S/C
Patrick Camillato C. Crispim - On2-1

25/02
Elisier Lavor de Oliveira Freires - H27
Igor Jhordan Peruch Mengal - Q3-1
Mateus Vieira Zumpichiatti - Z2
Renata Felix Tavares - Q3
Vinicius Ribeiro Pinheiro - H27
Willian de Souza Junior - D1
Sonia Muniz de Olieira - S/C
26/02
Ana Lucia da Silva - F4-2
LÍDERES
20/02: Lucia Grippa Poleze - N7
22/02: Patrick Camillato C. Crispim - Z22
25/02: Willian de Souza Junior - D1

23/02
Andre Zago Monte Mor - Q3
Elisandra Silva Souza Muller - N2-5
Thaiane Feliciano da Silva - N2-13

PAUTA DE ORAÇÃO

PLANOS IEV 2017
2017 – “Alarga a tenda e firma as
estacas”. Mais crescimento espiritual,
ainda buscando o mover de Deus; mais
compromisso com Deus, maior comprometimento com o evangelismo pessoal
e com o evangelismo dos ministérios.
Início da primeira fase da construção
do novo templo; Crentes ofer tando
com alegria para a construção; Deus
levantando recursos para esta obra. Palavra profética de muitas doações para a
construção. Coisas novas acontecendo:
novos Ministérios sendo levantados:
Evangelismo, Missões (Alcance) com
mais dinamismo, culto às 12h – “Almoço
com Deus”, Libertação, Aconselhamento,
Culto de cura interior, teatro. Igreja 100%
dizimista – Crentes fiéis; desper tar
crentes maduros infiéis nos dízimos. Continuar orando por: novas oportunidade
de empregos, promoções, vendedores
autônomos. Novas possibilidades para
micro e pequenos empresários. Benção
de Deus sobre todos os fiéis neste tempo
de crise. Ministério de música atraindo a
glória de Deus; Eventos mais simples,
porém, com qualidade. Tarde/Noite da
Benção salvando vidas abençoando as
pessoas com milagres de Deus. Mais
batismos do que recepção de membros
crentes. Campanhas evangelísticas com
muitos frutos. Consolidação da Escola
de música; Novos músicos para a igreja:
Tecladistas, bateristas, etc. Despertamento de novos missionários; Aberturas
de novos campos; Ministérios focando
atividades nas células.
MINISTÉRIOS
• Tarde da Bênção		
• Noite da Bênção		
• Escola de Música		
• Consolidação		
• Intercessão •EBD
• Cura Interior 		
• Minist. Infantil		
• Ministério Família		
• Multimídia		
• Mulher Bela		

• Alcance •Life
• On •Zoom
• Todosporum
• PME •50+
• Diaconia
• Libertação
• Pão da Vida
• Sonoplastia
• Louvor
• Projeto Casa

LEITURAS BÍBLICAS

LIÇÃO:

ANUAL

Os Sinais dos Tempos

SEMANAL

Segunda.............................. Mc 5-7
Terça....................................... 8-10
Quarta.................................... 11-13
Quinta................................... 14-16
Sexta.................................. Nm 1-3
Sábado...................................... 4-6
Domingo................................... 7-9

Segunda....................... Mc 13.1-13
Terça..............................Lc 21.7-19
Quarta..........................Lc 21.20-28
Quinta........................... Gn 14.1-11
Sexta................................ Sl 12.1-8
Sábado....................... Rm 16.17-20
Domingo ....................... 2Tm 3.1-9

MANHÃ DE ORAÇÃO - 6h às 6h30
Terça:

Pr. Fabiano

Quinta:

Aparecida Santana

Quarta:

Pr. Félix

Sexta:

Pr. Ary

ORAÇÃO no PME - Segunda-feira, das 18h às 19h30 - na Sede do PME

PREGADORES
Hoje - 19/02/2017

Próx. Domingo 26/02/2017

17h		19h30		 18h
Miss. Geraldo Braga		 Miss. Geraldo Braga			
Pr. Luziélio Félix		
Pr. Luziélio Félix		

CONGREGAÇÕES
São José do Calçado: Pr. Luiz Carlos; Campo Verde: Pr. Jonas; Taquara I: Pr. Klebert.
SEMINARISTAS
Tiago Moreira, Lidiane Ferreira, Natália de
Oliveira: Presbíteros: Charles Taylor, Hezron
e Roberto Carlos.
CÉLULAS
Avivamento nas células. Células crescendo
de forma surpreendente; superando a barreira de 130 células; células de homens
mais atuante e conquistando vidas; Células
de adolescentes e jovens com mais unção
de ousadia e multiplicação; Evangelismo
como estilo de vida; Evangelismo através
de campanhas: Campanha Casas de Paz
e Encontro com Deus no templo. Encontro
com Deus e Reencontro; Comprometimento
e Envolvimento dos membros; Discipulados
fortes gerando discipuladores apaixonados;
Treinamento de novos líderes; Supervisão
eficaz; Liderados comprometidos e motivados; Multiplicações saudáveis; Células
sólidas e férteis; Membros da IEV amando
a Visão e inseridos em célula; Campanhas:
Colheita abundante; Coordenação de
Células: Sabedoria e ouvidos sensíveis ao
comando de Deus.
ENFERMOS
Lucas (filho de Fabíola e Alexandre);
Matheus (filho dos miss. Jimmy e Fabrícia);
Guilherme (pai de Marco Aurélio) Aneurisma
aorta/Colostomia e Traqueostomia; Ariane
N11 Transtorno compulsivo e depressão;.
MOTIVOS GERAIS
•Início da construção do novo templo no
primeiro semestre• Provisão (milagres) para
construção do novo templo• Definição sobre o prédio atual da IEV• Serra para Jesus.
Evangélicos mais unidos •Igreja Evangélica
Brasileira mais fiel a Jesus •IEVs: Cidade
Continental, José de Anchieta e Planície da
Serra •STEB: Seminário Teológico Betesda
cumprindo sua missão •Novos convertidos,
fracos na fé, casamentos fortalecidos• Brasil: Limpeza de corrupção em todos órgãos
públicos •Políticos com sabedoria Divina
para governar o Brasil •Crise econômica,
financeira, moral e política. •Paz para Israel.
Proteção Divina para os Judeus

Pr. Luziélio Félix
Todos os pastores

PÚLPITO
Hoje - 19/02/2017

Próx. Domingo 26/02/2017

17h		19h30		 18h
Ademar/Ademir/Roberto

Israel/Antonio

Mengal/Osman/Otacílio		 LuisF./Augusto/Hezron

INTERCESSÃO DE CULTOS
Hoje - 19/02/2017

Próx. Domingo 26/02/2017

17h		19h30		 18h
		

Equipe: Sara			

Equipe: Rute

EQUIPES DE CONSOLIDAÇÃO
Hoje - 19/02/2017

Próx. Domingo 26/02/2017

17h		19h30		 18h
EQUIPE ZEBULOM

EQUIPE ISSACAR

EQUIPE EFRAIM

EQUIPE JUDÁ

MINISTÉRIO INFANTIL - Horário único 17H
BERÇÁRIO - 0 a 11 meses

- Hoje - 19/02/2017

Próximo Domingo - 26/02/2017

-

1 ANO

19 e 26/02/2017

05 e 12/03/2017

-

2 ANOS

19 e 26/02/2017

05 e 12/03/2017

-

3 e 4 ANOS

19 e 26/02/2017

05 e 12/03/2017

-

5 e 6 ANOS

19 e 26/02/2017

05 e 12/03/2017

-

7 e 8 ANOS

19 e 26/02/2017

05 e 12/03/2017

-

9 e 10 ANOS

19 e 26/02/2017

05 e 12/03/2017

-

11 e 12 ANOS

19 e 26/02/2017

05 e 12/03/2017

-

-

