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Hoje
Ceia do Senhor
Nos dois cultos, celebramos
a volta de Jesus participando da
Ceia do Senhor. Se você não compareceu, dia 28, no “Dia da Proclamação”, faremos novamente.

Quarta
Células na madrugada
Convocamos todas as nossas
células para estarmos orando no
templo na próxima quarta, dia 17,
das 5h às 6h. Queremos clamar
ao Senhor pelo ano de nossos
líderes, membros e pelo Dia da
Proclamação.

Próx. Domingo
Dia do PME
Durante o culto matinal, às
9h; e nos dois cultos da noite, 17h
e 19h30, estaremos ofertando
para o Projeto Mão Estendida
– PME e nos atualizando sobre
a atuação desse projeto social.
Traga sua oferta e coloque no
envelope próprio.

Flash Mob evangelístico
Ainda não se inscreveu?
Então se apresse, pois teremos
ensaio no dia 27. Ligue para a
secretaria e dê o seu nome, pois
faremos um Flash Mob dentro
da programação de um evangelismo no feriado de carnaval, em
Manguinhos.

Dia 28: Um culto às 18h
Estaremos na igreja a partir
das 9h, realizando o “Dia da
Proclamação” e encerraremos às
18h, com um culto e apresentação de uma peça de teatro.

Participe de uma célula
Cada célula uma igreja,
cada crente um ministro. É
tempo de crescer, cuidar e desenvolver! Informações com
Tânia na Secretaria da IEV
ou no telefone 997 049 882.

SOMOS
Segundo os melhores dicionários da língua portuguesa, a
palavra COMPAIXÃO tem o seguinte significado: “sentimento
piedoso de simpatia para com
a tragédia pessoal de outrem,
acompanhado do desejo de
minorá-la; participação espiritual na infelicidade alheia que
suscita um impulso altruísta
(solidário) de ternura para com
o sofredor”. Existem palavras
que se aproximam e podem
resumir o papel de Jesus Cristo, e, uma dessas palavras é a
COMPAIXÃO.
Compaixão é
empatia, é sentir a
dor do outro e Jesus
fez isso como ninguém e com tamanha perfeição que
se entregou na cruz
por nós. Jesus não
se limitava em olhar
o sofrimento alheio, Ele ia muito
além do mero sentimento, Ele
transformava compaixão em
atitude.
Seu ministério era ir ao
encontro dos excluídos e levar
uma palavra de esperança e
de salvação. Em Mt. 4:23-24
a palavra de Deus nos revela
Jesus cumprindo sua missão,
no exercício da compaixão: “E
percorria Jesus toda a Galiléia,
ensinando nas suas sinagogas
e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo.
E a sua fama correu por toda

Missões no Sertão
Lembre-se de orar essa semana
por nossos jovens que estão em
missão no Sertão baiano. Que
Deus faça maravilhas naquele lugar!
São eles: Francis, Lidiane e Thaiz.

a Síria, e traziam-lhe todos os
que padeciam, acometidos de
várias enfermidades e tormentos, os endemoninhados, os
lunáticos e os paralíticos, e ele
os curava. ”
O Ministério Pão da Vida
tem sido usado por Deus para
ter compaixão, para levar uma
palavra de conforto aos que
se encontram em um leito de
enfermidade e, muitas vezes,
desenganados pela medicina.
Ao longo de sua curta existên-

cia, os membros desse ministério têm dado assistência no
Hospital Jayme Santos Neves
junto aos acompanhantes de
pacientes, levando um lanche,
orando e confortando; outra
equipe tem realizado cultos
matinais aos domingos, na
capela do Hospital Dório Silva
e no período de inverno, saímos
à noite para entregar sopa aos
que estão nas emergências do
UPA de Carapina e dormindo
ao relento.
É um trabalho gratificante,
quando saímos para consolar e
somos consolados; quando as

pessoas identificam Jesus em
nossas atitudes e palavras. Em
muitas ocasiões, um abraço,
uma oração ou uma palavra de
conforto faz muito mais diferença que um lanche, uma sopa ou
um simples café.
Não é um trabalho que gera
frutos para a Igreja local, mas
frutos para o reino, uma vez
que a maior parte das pessoas
que atendemos são de lugares
distantes como sul da Bahia,
Minas Gerais e de todo o interior
do nosso Estado.
Nosso desejo é
que essas pessoas,
que são atendidas,
levem consigo a marca de Jesus e uma
semente de esperança e salvação. Você,
Igreja Evangélica
Vida, é parte desse
ministério.
Venha você também exercitar compaixão conosco, venha
fazer parte desse ministério e
ver o agir de Deus através das
suas mãos, da sua boca, do seu
olhar ou de um gesto singelo em
favor dos necessitados.
“Antes que o sol se ponha,
pense em algum ato que leve à
conversão de alguma pessoa
e execute-o com todas as suas
forças.” C. H. Spurgeon
Pb. Gilson Freitas
Líder Ministério Pão da Vida

“2018: Construindo no mover de Deus”
Leitura Bíblica anual Domingo: Gn 40-42 / Segunda: 43-45 / Terça: 46-48 / Quarta: 49-50 / Quinta: Êx 1-4 / Sexta: 5-7 / Sábado: 8-9

Dia 28: Domingo com
Jesus diferente

Queremos encerrar o primeiro
mês do ano, buscando o Senhor
com intensidade, por isso faremos
um Domingo com Jesus especial. No
templo, faremos como de costume:
louvor, meditação na Palavra e vamos
separar mais tempo para orarmos.
Enquanto isso, outros irmãos estarão
lendo a Bíblia no 2º andar.

Lendo a Bíblia toda

Nosso grande desafio é lermos a
Bíblia durante todo o domingo, pois
iniciaremos no templo, às 9h, com a
leitura de Gênesis. A partir das 9h30,
alguns irmãos estarão em três salas do
2º andar, dando continuidade à leitura.
Esta é a razão por chamarmos de “Domingo da Proclamação”, pois leremos
com voz audível, declarando os textos
nas salas. Encerramos às 18h.

Uma peça muito especial

Encerrando o dia, faremos um
culto às 18h com a apresentação
de uma peça teatral evangelística de
tema “O Espelho”, apresentado pela
Cia de Teatro Missão. Ore por isso!

Construção: licença
liberada, aleluia!

Há uma comissão de
construção

O Presbitério formou uma comissão de construção que já vem trabalhando tudo que envolve a futura obra
da IEV. Nessa nova fase, a comissão
irá detalhar as necessidades internas
da futura obra para atender os cultos
dominicais, pois os demais cultos
permanecerão no endereço atual.

Sala de oração

Já estamos preparando nossa
sala de oração que ficará aberta das
7h às 18h, de segunda a sexta; e
das 8h ao meio-dia, aos sábados.
Esta semana iremos fazer serviços
de pintura e instalação elétrica. Será
a sala 6, no 2º andar.

Missionárias
em nosso meio

ANIVERSARIANTES - 07/01 A 13/01
14/01
Esther Venancio - H1
Maria José F. de Lima da Conceicao - D6-1
Mateus Rodrigues Mata - Z22
Mateus Rodrigues Napot - Z2

16/01
Aurea Stela Portugal de Souza - On2
Rosemere Teixeira da Silva - G.int.
Wilson Sefeldt Braga - N8-1
Lucas Alvarino da Silva - S/C
Vandeir de Sousa - S/C
17/01
Iranildo Rodrigues Ferreira - S/C
Anderson Andrade Barcelos - N2-18
Queren Hapuque Matos Barbosa - On15
18/01
Luziene Zucolloto Honorato - S/C
Dayana da Silva Estevao Gomes - N2-3
19/01
Cintia Silva Rodrigues Correa - N5

Células retornaram

Com a liberação do alvará para
construção, estamos no processo
de agilizar os demais projetos para
montarmos em breve nosso canteiro
de obras. A Deus toda honra e glória.

Conceição e Rosilda
estão conosco em janeiro para um curto período de descanso
e desfrute da família. Boa oportunidade para você conhecer o trabalho
delas. Convide-as para um café!

15/01
Elizandra Frisso - On5-1
Sofia de Alcantara Silva - Z20

ESPAÇO DE CÉLULAS
As células retornaram suas
atividades na semana passada. Se
sua célula não conseguiu ainda, não
deixem de se reunir nesta semana.

Pastor visitante conosco Vamos ao Encontro?
Na próxima quinta-feira, dia 18, no
culto da Tarde da Bênção, às 15h, o Pr.
Lorinaldo Miranda, que está pregando
em todo o Brasil, estará conosco. É
um homem de Deus, cuja pregação é
ungida, alegre e muito confrontadora.
Avise sua célula e vem!

Sextas: Continuamos
abençoando o ano

Por meio da campanha de oração: “7 dias de glória para 12 meses
de vitória”, a Noite da Bênção está
abençoando e profetizando sobre 2
meses do ano a cada sexta. Separe
esse dia e venha orar conosco e
adorar ao nosso Deus.

PME: Ajudando os
necessitados
Mensalmente temos a oportunidade de visitar as casas de mais
de 200 famílias carentes por meio
de nossas ofertas e doações. Por
isso, entregue sua oferta ao PME em
um dos cultos ou deposite na conta
corrente do Projeto.

O Encontro com Deus está
agendado para o período de 27 a
29 de abril. Se você deseja começar o ano buscando mais de Deus,
aproveite essa oportunidade. As
inscrições estão abertas. Ligue
para a secretaria e dê seu nome. O
valor é R$120,00 e pode ser pago
em 04 parcelas (jan, fev, mar e abr).

Quem deve participar
do Encontro com Deus?

Todas as pessoas que vieram
de outras igrejas evangélicas e não
fizeram o Encontro com Deus e
também os novos convertidos.

Encontro geral de oração

No dia 04 de fevereiro, às 9h,
nossos pastores de células, auxiliares e supervisores estarão juntos
no templo para termos um tempo
especial de oração e orientações.

Estudos disponíveis

Os estudos de célula estão
disponíveis tanto no site, app móvel
e escaninho da Igreja. Bom estudo!

MANHÃ DE ORAÇÃO / 6h às 6h30
Terça:

Jonas Guimarães

Quinta:

Claudiomiro Caetano

Quarta:

Pr. Luziélio Félix

Sexta:

João Coelho

PREGADORES
Hoje - 14/01/2018

Próx. Domingo - 21/01/2018

17h		 19h30

Humberto Gonzaga Peres - C3-5
Iara Tatagiba Castro - H1
Jussara Maria Telaroli de Cristo - D6
Matheus Pires Bermudes - Z5
Isabelle de Souza Chaves Taylor - S/C
Natan dos Santos Oliveira - S/C
Pablo Graca de Sa - N8-4
20/01
Breno Rondon Loureiro - N8-11
Matheus Barbosa de Paula - Z5
Líderes De Célula:
16/01: Rosemere Teixeira da Silva - G.int.
18/01: Dayana S. Estevao Gomes - H21
19/01: Jussara Telaroli de Cristo - D6
19/01: Pablo Graca de Sa - N8-4

17h		19h30

Pr. Fabiano Sterquino		 Pr. Fabiano Sterquino		
Miss. Eliete		
Pr. Ary Barcelos		
Pr. Luziélio Félix
Pr. Fabiano Sterquino		

Miss. Eliete
Pr. Luziélio Félix

PÚLPITO
Hoje - 14/01/2018

Próx. Domingo - 21/01/2018

17h		 19h30
Paulo/Gilson		

Charles/Pablo

17h		19h30
Ademar/Roberto Carlos		

Israel/Hezron

INTERCESSÃO DE CULTOS
Hoje - 14/01/2018

Próx. Domingo - 21/01/2018

17h		 19h30
Equipe Sara		

-

17h		19h30
Equipe Ester		

-

DIACONIA
Hoje - 14/01/2018
		

Segunda 15 à Domingo 21/01/2018

17h e 19h30			

EQUIPE JUDÁ - Carlos Rodrigues

17h e 19h30

EQUIPE DAVI - Antônio Ângelo

