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SOMOS

Hoje
Dia do PME
Sua porção é muito importante
para as mais de 250 famílias carentes assistidas. Separe sua oferta!

Quarta
Células orando às 05h
Convocamos nossos pastores
de célula e seus rebanhos para,
novamente, orarmos ao Senhor
na próxima Quarta, de 05h às 06h.

Próx. Sábado
Ensaio do Flash Mob
Se você é membro da IEV,
está em célula e deseja participar
do Flash Mob de carnaval, tem
até dia 26, sexta-feira, para dar
o seu nome, pois o ensaio será
sábado, dia 27, às 19h30.

Próx. Domingo
Dia da Proclamação
Estaremos fazendo a abertura no templo, às 9h; e a partir
das 9h30, os irmãos estarão
nas salas do 2º e 3º andar
lendo a Bíblia conforme escala
e textos afixados nas paredes.

Uma peça evangelística
Convide sua célula, amigos e
parentes para o culto do dia 28,
que será às 18h, onde teremos
a peça teatral: “O Espelho”. Ore
por isso! Somente 1 culto às 18h.

Dia 04
Encontro Geral de Oração
Todas as células estão sendo
convocadas para estarmos juntos
no domingo, dia 04/fev, às 9h,
para recebermos uma unção
especial e informações do ano.
Estamos crendo na construção do
mover de Deus sobre nós.

Um feriado eletrizante
Neste informativo estamos
divulgando nossa programação
do feriado de carnaval para você
não ficar em casa. Será uma
busca intensa ao Senhor!

Áudio e Sonoplastia
Embora o trabalho do ministério
de som seja intrinsecamente técnico,
não podemos concluir que o operador
de som pode exclusivamente chegar
à igreja, ligar o sistema de som,
ajustar todos os detalhes e depois
desligar tudo novamente ao fim do
trabalho.
O ministério de som deve estar
alinhado com o que
está acontecendo no
culto em sua totalidade, participando de
tudo o que Deus está
fazendo, alinhado com
os demais ministérios em ação, atento
a direção do Espírito
Santo e não apenas
ser um coadjuvante
como sugere o fato
de tratar-se de ministério de bastidor.
O ministério de som da IEV é
composto por seis irmãos voluntários, que se revezam em escala para
atender os trabalhos aos domingos,
um técnico contratado para alguns
trabalhos em dias úteis, um funcionário da igreja que cuida da parte de
conservação, manutenção e zeladoria
dos equipamentos e sistemas, além
da consultoria do primeiro operador
de som da história da Igreja Evangélica Vida, o professor Ener.

Notícias
do
sertão
Nossos missionários
Francis, Lidiane e Thaiz, que

Deus tem dado graça a esse ministério para a execução desse árduo
trabalho, num ambiente que não foi
projetado acusticamente para ser um
templo. O Senhor tem suprido nossas
necessidades, trazendo irmãos comprometidos para somarem esforços
e repartirem o privilégio de ministrar
diante de sua presença gloriosa.

Nosso Deus tem sido generoso nos
dando equipamentos de qualidade
para a execução de um bom serviço,
de modo que é grande nossa alegria
em fazer parte com aqueles que Deus
tem chamado e preparado para o seu
serviço. Glória a Deus!
Você já imaginou como Jesus,
em um barco, fazia para ensinar
multidões, na praia, (Marcos 4:1)
sem um microfone? Ou como Pedro
conseguiu pregar para milhares de
novos crentes (Atos 2:14-41) sem

ter sua voz amplificada? Certamente
houve algum tipo de milagre nesse
quesito também.
Hoje em dia, com o avanço da
tecnologia, o sistema de sonorização
tem trazido facilidade nesse sentido e
o compromisso do operador de som é
suprir preletores e músicos de meios
para que suas vozes e sons de seus
instrumentos cheguem aos
ouvidos além de encontrar
o melhor ponto de conforto
acústico para o auditório.
Assim, entender que o
fato de as pessoas estarem
acusticamente confortáveis
depende do bom trabalho
do operador de som, transmite a ele grande responsabilidade e o instiga a estar
sempre interessado em
certificar-se de que todo o trabalho,
preparo e empenho de músicos e
oradores estão sendo bem transmitidos à plateia.
Não deixem de orar por nós! Não
queremos ser apenas operadores de
som. Sabemos que Deus tem muito
mais para nós nessa função, e queremos o que Ele tem. Aleluia!!!
Eder Júnior da Silva
Ministério de Áudio e Sonoplastia

ESTUDO DE CÉLULA
(Próx. Quarta - 24 Jan)

Um Deus de novidades - Js 5.10-12
1

V.12 diz: “Cessou o Maná”. Isto é bom ou ruim? Quais as consequências?

2

“Naquele ano comeram das novidades de Canaã.” Você pode imaginar as novidades
que Deus tem reservado para sua vida e sua família?

3

Deus tem promessas para sua vida e família. O que o impede de saborear o novo de Deus?

estão no sertão da Bahia, têm
nos enviado notícias, na medida
do possível, e estão impactados
pelo que Deus está fazendo na
vida deles na região. Certamente
teremos um trio transformado
quando retornarem à igreja. Continue orando por eles.

Pr. Ary em um belo dia de praia: “Nem tudo que eu faço dá certo!” :)

“2018: Construindo no mover de Deus”
Leitura Bíblica anual Domingo: Êx 10-13 / Segunda: 14-16 / Terça: 17-19 / Quarta: 20-22 / Quinta: 23-25 / Sexta: 26-28 / Sábado: 39-31

28: Dia da Proclamação - Consagração Especial

Convocamos a todos que irão participar do “Dia da Proclamação”, a partir
das 9h do próximo domingo, para estarmos em jejum até o meio-dia. Vamos nos
render completamente ao Senhor e buscar sua presença com vigor e alegria.

Funcionamento no Domingo

• Após a abertura no templo, os irmãos que deram os seus nomes para estarem
lendo a Bíblia às 9h30, vão subir e procurar em qual sala está o seu nome
e quais textos vão ler. Ao término, os irmãos ou irmão do horário das 10h
já deve estar de prontidão para iniciar sua leitura e assim sucessivamente.
• Pedimos aos irmãos que subam uns 5 min antes para encontrarem os
seus nomes com calma. Lembre-se: a leitura não é silenciosa, mas você
irá proclamar em voz audível.
• No templo estaremos tendo momentos de louvor, uma devocional rápida e muita oração.
• Estaremos realizando a Ceia do Senhor quando fizermos a entrega do jejum.

Traga seus motivos de oração

Uma vida cristã abundante precisa ter oração, muita oração. Por isso,
queremos motivar todos os participantes do “Dia da Proclamação” para
trazerem digitado ou escrito com letra legível os motivos de oração pessoal
para 2018, em duas vias. Assim você orará por eles e outros irmãos também.

A peça será a mensagem

Encerrando esse dia especial, faremos um culto às 18h com a apresentação de uma peça teatral evangelística: “O Espelho”, apresentado pela Cia de
Teatro Missão. Lembramos à igreja que essa é uma peça teatral que, juntamente
com o apelo, durará em torno de 1h20, por isso ela será a pregação da noite.

Visitantes tem preferência

Toda a igreja está sendo convocada para ajudar a Diaconia na organização
deste culto das 18h, por isso, vamos dar total preferência aos visitantes e
pessoas com alguma necessidade especial para ocuparem as cadeiras. Vamos
fazer dessa noite um tempo de praticarmos a hospitalidade.

Bolsas e Bíblias não sentam

Deixem que as pessoas se assentem, principalmente nossos convidados.

Construção

Queremos
atualizar a igreja pelo menos
duas vezes ao
mês sobre o andamento da nossa
construção. Por ser um projeto
grande e arrojado para nossos padrões, precisamos caminhar com
muita dependência de Deus e ouvir
profissionais da área. A Comissão
de Construção está atenta a isso e
aguardamos para após o feriado de
carnaval, alguns projetos importantes
para iniciarmos as cotações. Continue orando!

Sala de oração

Estamos em fase final de arrumação de nossa sala de oração, que
funcionará de segunda a sexta, das
7h às 18h; e no sábado, das 8h ao
meio-dia, no 2º andar, sala 6.

ANIVERSARIANTES
DA SEMANA (21 A 27 JAN)

22/01
Hueslainy Alves - On14
Sheyla Souza Ribeiro - S/C
Luciana Nunes Maia - Z2
Rosangela Aparecida Silva Magno - H1
23/01
Flavia Alessandra S. dos Santos - F4-3
Henrique Scheppa Martins - S/C
Filipe Ferreira de Oliveira - S/C
Ismael Correa Caetano - On2-2
Rafael Decio Gomes Junges - F4
Valdeci Pereira Rais - N8-6
25/01
Eliane Simoes Nascimento - S/C
Mayra Leite Souza - On5-1
27/01
Beatriz Dala Barba Lopes - Q3-1

Feriado de Carnaval
Minivigília

Na sexta, dia 09 de fevereiro, logo
após a Noite da Bênção, faremos uma
minivigília até a meia-noite. Sabemos
que esta época do ano, no Brasil, os
governos dos municípios, literalmente, entregam as chaves das cidades
para o adversário. A igreja do Senhor
não pode ficar em silêncio. Vamos
clamar a intervenção de Jesus.

Domingo com Jesus

Estaremos realizando um “Domingo com Jesus” no dia 11 de fevereiro. Iniciaremos às 9h, no templo,
e estaremos o dia inteiro buscando a
face do Senhor. Não fique em casa,
mas venha clamar junto conosco.

Participe do Evangelismo

A IEV é uma igreja missionária
que deseja ganhar muitas almas para
Jesus, mas esse sentimento precisa
ser praticado e os evangelismos
são oportunidades preciosas para
isso. No carnaval faremos mais um
evangelismo na Praia de Manguinhos
e você é convocado a estar conosco.

Flash Mob impactante

Por isso, não deixe de participar,
pois a forma em que é realizado surpreende as pessoas e elas se abrem
para o evangelho. Os ensaios serão
no próximo sábado, às 19h30; e na
segunda-feira, dia 05/fev, às 19h30.

22/01: Rosangela Aparecida S. Magno - H1

Uma unção especial

Em nosso encontro do dia
04-fev, além de um tempo especial
de oração, queremos ungir nossos
pastores de células e as ovelhas
presentes. Estamos crendo na construção do mover de Deus.

Encontro com Deus em
abril

Estaremos realizando o Encontro
com Deus no período de 27 a 29 de
abril. O valor do investimento é de R$
120,00 e pode ser parcelado em 04
vezes. Entre em contato com a Equipe
de células e inscreva-se.

Você já foi ao Encontro?

Comece o ano investindo em sua
carreira cristã. O Encontro com Deus
é um retiro muito especial, no qual os
participantes são visitados de maneira
sobrenatural e recebem renovo, restauração de chamado ministerial, muita
unção e graça de Deus. Permita-se estar
face a face com Deus.

Quem pode participar
do Encontro?

Todos. Esse retiro é para todos os
irmãos que buscam um renovo, mesmo
que já tenham ido anteriormente, para os
novos convertidos ou irmãos que vieram
de outras igrejas. Entre em contato com
Kátia Lopes ou Tania e faça já a sua
inscrição.

MANHÃ DE ORAÇÃO / 6h às 6h30
Terça:

Miss. Jimmy

Quinta:

Marcelo Rangel

Quarta:

Pr. Luziélio Félix

Sexta:

Diac. Francisco II

PREGADORES
Hoje - 21/01/2018
17h		
Miss. Eliete		
Pr. Ary Barcelos		

Próx. Domingo - 28/01/2018

19h30		 18h - Culto único
Miss. Eliete			 Cia. de Teatro Missão
Pr. Luziélio Félix		
Peça: O espelho

PÚLPITO
Hoje - 21/01/2018
17h		
Ademar/Roberto Carlos

Próx. Domingo - 28/01/2018

19h30		 18h - Culto único
Israel/Hezron		

Todos

INTERCESSÃO DE CULTOS
Hoje - 21/01/2018
17h		

Próx. Domingo - 28/01/2018

19h30		 18h - Culto único

Equipe Ester		

Líderes de Célula:

ESPAÇO DE CÉLULAS

-		

Equipe Moisés

DIACONIA
Hoje - 21/01/2018
		

Segunda 22 à Domingo 28/01/2018

17h e 19h30			 18h - Culto único

EQUIPE DAVI - Antônio Ângelo

EQUIPE EFRAIM - Hudson Cristo

