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Hoje
Cultos Missionários

Nos dois cultos somos
convocados pelo Senhor para
consagrarmos nossa oferta
mensal para missões e crescer mais no amor missionário.

Retorno Min. Infantil

No horário do 1º culto, às
17h, nosso Ministério Infantil
retoma as atividades do ano.
Que o Senhor abençoe a liderança e todos os voluntários
desse lindo ministério.

Amanhã
Abertura Rede Oração MB
Amanhã, 19h30, as mulheres estarão iniciando a
Rede de oração com uma
ministração especial com a
irmã Gisele Queiroz.

Quarta-feira
Células se organizando
As células que se juntaram
em janeiro estarão voltando
para reuniões separadas a
partir desta semana e se
preparando para grandes
colheitas. Aleluia!

Prox. Domingo
Ceia do Senhor

Nos dois cultos,
os salvos em Cristo estarão celebrando a vitória da
cruz, participando
da Ceia do Senhor. Prepare-se e
venha.

Para quem é o
Encontro com Deus?

Este é um retiro espiritual para
todos os novos na fé, pessoas
abertas ao evangelho, e para quem
deseja um renovo espiritual. Inscrições abertas.

Em primeiro lugar, precisamos ter uma esperança cheia de
alegria (Rm 12.12a). A esperança
é o combustível que nos alimenta
em nossa jornada rumo ao futuro.
Sem esperança tombaremos vencidos nas estradas da vida. Sem
esperança nossa alma murcha no
calor tórrido da existência, nosso
sorriso apaga-se em nossos lábios
e o choro amargo embaça nossa
visão. Sem esperança a vida torna-se um fardo pesado, um grito de
dor, uma sinfonia de gemidos. A
esperança é o óleo que unge nossa
cabeça, a força que tonifica a nossa
alma, a motivação que impulsiona a
nossa caminhada. Muitas pessoas
já naufragaram nas tempestades
da vida e perderam a esperança
de livramento. Outras, só esperam
aquilo que lhes traz desesperança.
Nós, todavia, somos daqueles que
esperam até mesmo contra a esperança. Nossa esperança não é uma
expectativa vaga, mas uma certeza
experimental. Não se confunde,
porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Por isso,
é tempo de avançarmos rumo ao
futuro com um cântico nos lábios
e desfraldando o pendão da vitória,
regozijando-nos na esperança.
Em segundo lugar, precisamos
ter uma paciência triunfadora
na tribulação (Rm 12.12b). A
vida não é um parque de diversões nem uma colônia de férias.

Reunião Geral
de líderes

Na quar ta-feira, dia 13, às
19h30, no templo, teremos uma
reunião geral com todos os nossos
líderes, colíderes e supervisores de
células. Não falte.

Não vivemos numa estufa espiritual nem estamos blindados contra
as vicissitudes da vida. Estamos
sujeitos às borrascas perigosas
e às crises mais avassaladoras.
Muitas vezes somos assolados
por circunstâncias amargas. É
uma doença grave, um divórcio
doloroso, um luto traumático.
Muitas vezes somos atacados
com armas de grosso calibre e
nossos inimigos conspiram contra nós para nos destruir. Somos
vítimas de calúnias injuriosas, de
acusações levianas e de mentiras
destrutivas. Não raro, ao passarmos por esse vale de prova, por
esse deserto causticante, ficamos
impacientes e até revoltados. A
ordem da palavra de Deus, porém,
leva-nos para outra direção. Devemos ser pacientes na tribulação. A
paciência aqui não é uma atitude
estoica de suportar a dor com os
dentes trincados, mas é lidar com
a tribulação com um otimismo
inabalável. A tribulação é uma
prensa que nos esmaga, o rolo
compressor que passa sobre nós
como um descascador de cereais
que separa a palha do grão. As
tribulações não vêm para nos
destruir, mas para nos purificar,
para nos tornar mais parecidos
com Jesus, que aprendeu pelas
coisas que sofreu. Se você está
sendo provado, acalme seu coração. Tenha paciência, pois Deus
está trabalhando.

Em terceiro lugar, precisamos
ter uma firme perseverança na oração (Rm 12.12c). A oração é a usina
de poder que mantém nossa vida em
movimento. Sem oração não há força
para caminharmos vitoriosamente.
A oração une a fraqueza humana à
onipotência divina e conecta o altar
com o trono. A oração liga a terra
ao céu. Quando oramos, movemos
a mão daquele que move o mundo.
O Deus soberano escolheu agir na
história por intermédio da oração de
seu povo. Tornamo-nos parceiros
de Deus no governo do mundo por
meio da oração. Mas não basta orar,
precisamos perseverar na oração.
Muitos têm entusiasmo para começar
uma reunião de oração, mas perdem
o vigor no meio do caminho e retrocedem. O fogo no altar da oração não
pode apagar. Precisamos orar sem
cessar. Precisamos orar sempre, sem
esmorecer. Essa é uma batalha sem
trégua, uma luta sem pausa. Se a
igreja parar de orar, ela perde o poder.
A oração, porém, abre o caminho para
a plenitude do Espírito e a plenitude do
Espírito produz santidade e poder. Os
grandes avivamentos da história foram
precedidos por perseverantes reuniões
de oração. Os grandes problemas do
mundo foram vencidos quando a igreja
de Deus se pôs de joelhos. Não cesse
de orar, pois coisas grandes da parte
de Deus estão a caminho.
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Semente que gera frutos - 2Rs 4.8-17

1) Que lições aprendemos com essa mulher rica, que nada lhe
faltava (vs. 13), mas investe na vida de um profeta?
2) Leia os vs. 32-35 e cap.8.1-6. Quais colheitas essa família
teve ao semear na vida de um profeta?
3) Diante do que aprendemos sobre a sunamita, o que você
mais está precisando para estar mais ao lado de Deus?

“2019: Perseverando”

Adorando em comunidade

Toda semana a comunidade se
reúne para adorar ao Senhor. São as
células formando um grande exército
e assim expressam a sua adoração em
grande coro ao Rei dos reis.

O local de ensino
da Igreja

Enquanto o culto dominical
é para edificação, a Célula é um
lugar de ministração prática e a
EBD - Escola Bíblica Dominical é
o local de ensino.

EBD – Inscrições
abrindo

A partir da próxima semana,
vamos abrir as inscrições para os
cursos fixos da EBD. Todos devem
escolher um dos cursos ou então
participar da Sala Geral que funciona
no templo.

EBD - Culto de abertura

Iniciaremos as atividades da
Escola Bíblica Dominical no dia 10
de março, com uma ministração
geral para todas as salas. Este é
sempre um momento especial,
celebrativo, ou seja, é uma festa!

Reunião de professores

Convocamos todos os professores adultos da EBD, inclusive
dos cursos fixos, para uma reunião de planejamento no dia 17/02
(3º domingo) às 9h30, na sala 12.

Organize-se para o
“Encontro com Deus”
Min. Infantil retorna hoje
Louvamos a Deus pela liderança de nosso Ministério Infantil no
domingo, conduzido pelas irmãs
Juliana e Andyara; e na sexta, pela
irmã Maramélia. Também por todos
os professores que estão retornando hoje, no 1º culto, com as salas
das crianças. Que o Senhor tenha
renovado as forças de todos para
que tenhamos um ano de 2019
poderoso e motivador, pois grandes
coisas conquistaremos.

Quer fazer parte
do Min. Infantil?

Queremos motivar você a se
organizar, divulgar em sua célula e orar para
levar uma pessoa para o retiro espiritual “Encontro com Deus”, que acontecerá em junho.
Desta vez queremos que todos os novos convertidos participem, além de pessoas abertas
ao evangelho, mesmo que não estejam nas
células ou frequentando os cultos.

Líderes de células retornando
Muitos de nossos líderes e colíderes
de células estão retornando, nesta semana,
para suas células após um período de férias;
e nossa oração é que seja um ano de muitas
vidas conquistadas e multiplicações saudáveis. Tenham todos um excelente retorno.

Steb: iniciando
ano letivo

Se você tem um chamado
para trabalhar com crianças venha
par ticipar do Ministério Infantil
IEVIDA. Requisitos: - Ter mais que
18 anos; - Ser membro da igreja, e
estar frequentando uma célula, há
pelo menos 6 meses. Interessados
favor entrar em contato com Juliana
(9.9228-1200).

No dia 12/fev, o Steb iniciará seu ano letivo com um culto no templo
e, logo em seguida, aula normal. Ainda
temos algumas vagas para o curso de teologia e também para o de Pós-graduação
em Aconselhamento Cristão, com ênfase
em terapia familiar.

Orientações aos pais

É preciso cumprir requisitos

Os pais que têm bebês (0 a
11 meses) podem ir direto para o
berçário assim que chegar à igreja e
depois ir cultuar ao Senhor no templo. As demais idades são liberadas
após a consagração dos dízimos.
Nossas crianças são ministradas
em salas por faixa etária.

O Steb tem diversos requisitos para os
dois cursos, de Teologia e Pós-graduação,
que são inegociáveis. Portanto, informe-se
na secretaria do seminário: 3045-5565 ou
steb@ievida.com.br e tire todas as suas
dúvidas. Estamos funcionando, das 8h às
18h, durante esta semana, com intervalo
de meio-dia às 13h30.

Firmes na instalação
do telhado
Os profissionais estão concentrados na instalação do telhado do novo
templo, um trabalho minucioso que
requer muita atenção e cuidado. Sua
oração é fundamental para que tudo,
inclusive o tempo, esteja nas mãos
do Senhor, para que tudo corra bem e
seja entregue no prazo estipulado sem
acidentes ou contratempos.

Seja perseverante
na fidelidade
Seja persistente na sua fidelidade
em todos os aspectos, na vida
moral, espiritual, familiar e financeira. Não faça dívidas, não ceda
aos apelos do comércio. Uma das
regras para não se endividar é
adquirir o que precisa e não o que
deseja. E a regra mais importante
é: devolva a parte do Senhor: 10%
de toda a renda. Com mandamento
não se brinca e nem se negligencia.

Leitura Bíblica anual: Domingo: Mt 11-13 / Segunda: 14-16 / Terça: 17-19 / Quarta: 20-22 / Quinta: Mt 23-25 / Sexta: 26-28 / Sábado: Lv 1-3

ANIVERSARIANTES - 03 A 09 DE FEVEREIRO
03/02
Rebeca Cuel Graca de Sa - N2-13
Ana Carolina Silva de Freitas - S/C
04/02
Bruna Luisa Carvalho Mairinck - Z22
Caio Henrique Mendes Custodio - On5-1
05/02
Helena Teles de Oliveira - Z20
Jonathan Soares Portela - On5
Monica Santos de Souza - S/C
06/02
Luzirene Barbosa de Souza - S/C
Marcos Henrique Santos - S/C
Fabio Henrique Martins - N2-18
Marcela Casotto Albino Silva - N2-10
Rafael Galao Koch - Q2
Walma Vieira Caldas Pereira Maia - N2-1

07/02
Francelina de Oliveira Rodrigues - N2-7
Jose Lucio de Souza - I3
Tiago de Almeida Moreira - Lf-1
Luana de Oliveira Ferreira - S/C
Miguel Ferri Santos Castorino - S/C
08/02
Edson Valadao de Azevedo - S/C
Bruno Maia Faria - On5-5
Italo Antonio S. Jesus Aquino - Z2
09/02
Emanuel C.do Nascimento - Z11
Lillian Santos da Cruz Marrane - M9
Lideres
06/02 - Fabio Henrique Martins - N2-18
06/02 - Rafael Galao Koch - Q2
07/02 - Tiago de Almeida Moreira - Lf-1

DIRIGENTES MANHÃ DE ORAÇÃO / 6h às 6h30
Terça: - Diac Pablo

Quinta: - Jessé Amorim

Quarta: - Isaías Vieira

Sexta: João Coelho

PREGADORES
Hoje - 03/02/2019
17h		 19h30

Próx. Domingo - 10/02/2019
17h		19h30

Miss. Conceição		 Miss. Conceição		 Pr. Valteci Moreira
Pr. Valteci Moreira
Pr.s Valteci e Jonas		 Pr.s Fabiano e Félix
Pr. Félix dos Santos		 Pr. Fabiano Sterquino

PÚLPITO
Hoje - 03/02/2019
17h		 19h30
Ademir/Roberto C.		

Israel/Hezron

Próx. Domingo - 10/02/2019
17h		19h30
Gilson		

Luis Fernando

INTERCESSÃO DE CULTOS
Hoje - 03/02/2019
17h		 19h30
Equipe: Debora		 Equipe: Debora

Próx. Domingo - 10/02/2019
17h		19h30
Equipe: Moisés		

Equipe: Moisés

DIACONIA
Hoje - 03/02/2019
		

Próx. Domingo - 10/02/2019

17h e 19h30			Atividades da semana

EQUIPE DAVI - Antônio Ângelo - 99687-7327

EQUIPE EFRAIM - Robson Pitomba - 99226-1616

