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Células retornando
Depois de um pequeno recesso devido às festas de final
de ano, nossas células começam
a retornar nesta semana, especialmente na quarta, dia 10. As
células irão explorar a comunhão
e o relacionamento neste mês.

Próx. Domingo
Ceia do Senhor
Nos dois cultos estaremos
lembrando da vitória sobre a
morte. Aleluia! Jesus ressuscitou e nos convida a sentar
à mesa com Ele. Prepare-se.

Culto matinal continua
Em janeiro, estamos firmes
buscando o mover de Deus nas
manhãs de domingo, das 9h às
11h. Não fique em casa!

Dia 28:
Proclamando e Orando
Este será um domingo muito
especial, pois queremos ler toda
a Bíblia, estar no templo louvando
e orando intensamente. Encerraremos com um culto, às 18h, com
uma peça evangelística da Cia de
Artes Missões. Já esteja orando.

Flash Mob: Inscreva-se
Faremos um evento evangelístico no feriado do carnaval em
Manguinhos e teremos um flash
mob. Se você está numa célula
e é membro da IEV, inscreva-se
na secretaria e participe. Os
ensaios começam dia 27.
CONTATOS
PASTORES
Valteci Moreira: 27 98111-7832 (férias)
valtecimoreira@ievida.com.br
Luziélio Félix: 27 98111-7973
felix@ievida.com.br
Ary Barcelos - PME: 27 99814-1869
arybarcelos@uol.com.br
Fabiano Sterquino: 27 98172-4044
fabianopereira@ievida.com.br
SECRETARIA
Tel.: 27 3328-5201
Cel.: 27 98142-7973 (Whatsapp)

SOMOS
Culto Almoço com Deus CAD, um projeto que veio ao
encontro de orações e desejos
da liderança da igreja, que ansiava
em ter o templo aberto em horário alternativo para alcançar os
trabalhadores e demais pessoas
que circulam no bairro de Laranjeiras e adjacências no horário
de meio dia às 13h, de segunda
a sexta-feira.
O culto tem como base louvor,
palavra e oração:
Segunda-feira, dia de entregar a semana nas mãos do
Senhor.
Terça-feira, dia em que as
mulheres lideram a palavra.
Quarta-feira, dia de estudos
bíblicos, a chave para uma vida
vitoriosa.
Quinta-feira, é o dia da campanha, a mesma que acontece
nas Tardes e Noites da Bênção.
Sexta-feira, dia de louvor,
adoração e agradecimento a Deus
pela semana.

Os resultados têm sido surpreendentes e maravilhosos:
vidas aceitando Jesus, pessoas
sendo transformadas, lares impactados, libertação de opressões e vícios, casamentos sendo
restaurados, entre outros.
Já vemos pessoas em células e fazendo cursos na EBD
da igreja! Aleluia! Mas também
choramos com os que choram
perdas, enfrentam problemas,
lutas e tantas situações negativas.
Algumas pessoas, simplesmente por verem as portas da
igreja abertas, vêm em procura
de oração, palavra ou algo que
as socorra naquele momento. E
cremos que isso está diretamente
ligado à oração da Igreja, para que
Deus envie perdidos às portas da
Igreja, simplesmente por passarem em frente.
No CAD ainda temos gratas
oportunidades de ver pessoas se

desenvolvendo no Reino de Deus,
pregando, tocando, cantando,
orando, auxiliando na Diaconia,
evangelizando, entre outros. Sim,
há uma plataforma de oportunidades aber tas, com braços
acolhedores àqueles que querem
desenvolver-se ministerialmente.
Esta é uma rápida e resumida
apresentação do que somos,
sendo Almoço com Deus, um
Culto em horário incomum, porém cheio daquilo que já nos
é comum em nossos cultos: a
presença de Deus!
Estar presente, convidar pessoas, curtir e compartilhar nossa
fanpage, voluntariar-se, são as
formas que todos da família IEV
podem se envolver, para juntos
seguirmos na visão do Reino de
Deus na terra e oferecer salvação.
Ore, divulgue, faça parte!
Claudiomiro Caetano
Líder do CAD

O trabalho começou em abril
de 2017 e permanece sob a
liderança do irmão Claudiomiro
Caetano e sua esposa Simone,
os quais contam com a ajuda de
voluntários. Alguns deles estavam
desempregados, e na caminhada
Deus abriu uma porta de emprego. Outros nos ajudam dentro da
flexibilidade de seus negócios,
trabalhos e estudos.

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.

Estudo de Célula (Próx. Quarta)
Procurando pessoas com sede de Deus - Sl 63.1-8
1 Descubra nos versos 1 a 3, que expressões do salmista demonstram grande
sede pelo Senhor.
2 Já teve em sua vida algum momento com intensa sede de Deus?
3 Com base no Salmo e sua vida espiritual, o que pretende fazer para ter sede
de Deus em 2018?

“2018: Construindo no mover de Deus”

ESPAÇO DE CÉLULAS

Dia 17: Células
orando na madrugada

Priorizando a oração

O culto “Almoço com Deus” estará no mês de janeiro focando a oração.
Estaremos abençoando o ano de 2018
e colocando todos os seus planos e
projetos nas mãos do Senhor. Em
todos os momentos do culto faremos
isso. Venha construir um 2018 no
mover de Deus (Lc. 11:1-3).

Sextas: Profetizando sobre 2018

A Noite da Bênção está com a campanha de oração: “7 dias de glória para
12 meses de vitória” Atos 2:2a. Em cada semana, oraremos por 2 meses do ano
e estamos crendo que essa semeadura nos dará uma farta colheita em 2018.

NOTAS ON / ZOOM

Terça de oração não para
Os jovens não pararam a oração
das 3ªs. Estamos firmes buscando o
mover de Deus. Separe esse tempo
e venha estar conosco, tem sido
renovador. Das 19h30 às 21h.

CONS
TRU
ÇÃO
Documentos entregues
Fomos convocados pela Prefeitura para a entrega de documentos
finais e recebimento das taxas para
liberação de nossa licença para a
construção. Aleluia! Continue firme
na oração e na fidelidade de sua oferta e dízimos, pois vamos começar
as cotações de materiais, serviços
terceiros, dentre outros.

Conselheiros dos ministérios para 2018

Os ministérios da IEV são acompanhados por pastores ou presbíteros, cuja
função é acompanhar, apoiar e orientar seus líderes, buscando o estreitamento relacional, no qual atuarão como orientadores espirituais nas tomadas de decisões
fora da rotina do ministério, e mediar as suas necessidades junto ao Presbitério.

Ministérios e seus Conselheiros
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Getsemani, Aconselhamento, Cura Interior e Libertação: Pr. Valteci
ON, Todos por Um, Dança, Teatro, Infantil e Noite da Bênção: Pr. Félix
Aliança (Classe de Casais) e Homens: Pr. Fabiano
PME, Multimídia, Intercessão de Culto e Life: Pr. Ary
Música e Diaconia: Pb. Charles
Mulher Bela, Pão da Vida, CAD e 50+: Pb. Gilson
Alcance: Pb. Marcio
Zoom: Pb. Luiz Fernando
Tarde da Bênção: Pb. Roberto Carlos

8/01
Magno Pereira Schader - G2
Sônia Silva Freitas - S/C
Renata Guimaraes de Souza Cestari - H5
Sueli Alves Ronguetti - F4-1
9/01
Amanda Correa Caetano - Z22
Mariana Nunes Maia - Z2
Rafaela Lopes Grippa Poleze - N7
Raquel Chuina de Assis - On15
Ulisses Henrique Vasconcellos - S/C
Rosemery dos Santos R. Souza - G10-1
10/01
Edson Costa Aildefonso - Q3
Edson Gomes da Silva - N8-5
Jackson Emanuel da Silva Souza - L1
Julia Casotto da Silva - G10-1
Julia Vescovi Dettmann - H21
Thays Albino da Silva - G10-1

O Encontro com Deus está
agendado para o período de 28 a
30 de abril. Comece o ano buscando
o mover de Deus para sua vida. As
inscrições já estão abertas. O valor
do investimento é de R$120,00 e
pode ser pago em 04 parcelas
(janeiro, fevereiro, março e abril).

O Encontro com Deus é para
todos, pois faz parte do trilho da IEV.
Quem fez o retiro em outra igreja e
deseja participar desse, também
está liberado. Veja em sua célula
quem é novo convertido e o encaminhe para esse retiro tremendo.

Reuniões mais leves

Com o retorno de nossas células nesta semana, sugerimos
encontros mais leves: um piquenique, noite de massas, café colonial,
rosquinhas e café, etc. Divirtam-se!

Domingo.....................Gn 22-24 Quinta.............................. 34-36
Segunda........................... 25-27
Sexta................................ 37-39
Terça................................ 28-30
Quarta.............................. 31-33 Sábado............................. 40-42

7/01
Elizabeth Barros Silva Borges - G.int.serra
Geisa Karina Teixeira Barbosa Jarske - Q3
Hemilly Souza dos Santos - On15

Retiro Encontro com Deus

Para quem é o Retiro?

LEITURA BÍBLICA ANUAL

ANIVERSARIANTES - 07/01 A 13/01

Na quarta, dia 17, das 5h às
6h, convocamos todas as nossas
células para estarmos orando no
templo. Queremos orar por diversos
motivos: um mover de Deus em
nossas vidas; e no domingo, dia 28,
crescimento de nossas células, dentre outros. Organize-se e venha orar.

MANHÃ DE ORAÇÃO / 6h às 6h30
Terça:

Isaías Vieira

Quinta:

Jessé Amorim

Quarta:

Tiago Moreira

Sexta:

Fabrício Loser

PREGADORES
Hoje - 07/01/2018

Próx. Domingo - 14/01/2018

17h		 19h30

11/01
Andressa Rebuli Ribeiro - N2-16
João Dalvi Fiorio - S/C
Izabelle Rodrigues Martins - N2-18
12/01
Beatriz Antonio de Souza - On14
13/01
Arilson Francisco da Silva - N8-5

Claudiomiro		
Pr. Ary Barcelos		

Claudiomiro		 Pr. Fabiano Sterquino		 Pr. Fabiano Sterquino
Pr. Luziélio Félix
Pr. Ary Barcelos		 Pr. Luziélio Félix

PÚLPITO
Hoje - 07/01/2018

Próx. Domingo - 14/01/2018

17h		 19h30
Márcio/Mengal/Otacílio Luis Fernando/Augusto

8/01: Renata Guimaraes S. Cestari - H5
8/01: Sueli Alves Ronguetti - H2
9/01: Raquel Chuina de Assis - On15
9/01: Rosemery dos Santos R. Souza - G10-1
10/01: Edson Gomes da Silva - N8-5

17h		19h30
Paulo/Gilson		

Charles/Pablo

INTERCESSÃO DE CULTOS
Hoje - 07/01/2018

Próx. Domingo - 14/01/2018

17h		 19h30

Líderes de Célula:

17h		19h30

Equipe Débora		

-

17h		19h30
Equipe Sara		

-

DIACONIA
Hoje - 07/01/2018
		

17h e 19h30

Segunda 08 à Domingo 14/01/2018
		

EQUIPE EFRAIM - Hudson Cristo

17h e 19h30

EQUIPE JUDÁ - Carlos Rodrigues

