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Castro Alves, 131 - Laranjeiras, Serra - ES (27) 3328-5201

Hoje
Missões e
oração do envio
Nos dois cultos, vamos aos
campos missionários por meio
da oração e de nossas ofertas.
Também faremos uma unção
sobre os líderes para que as células iniciem as “Casas de Paz”.

Amanhã
Culto de Cura Interior
Com tema “Queres ser
curado” o culto começa às
19h30. Todos são convidados.

Oração na madrugada
Das 5h às 6h, de 2ª a 6ª
feira, estaremos orando em
favor de diversos motivos, dentre eles a campanha “Casas de
Paz”. Igreja e células juntos!

Sábado
Início Classe
de novos membros
Ainda temos vagas, mas
as inscrições para a classe de
novos se encerram na 5ª, dia
11, pois sábado será o início do
curso. Detalhes neste boletim.

Encontro com Deus
O novo formato deste retiro
maravilhoso aguarda a inscrição do seu amigo, familiar ou
do “filho da paz” que está recebendo a campanha em casa.

1º de maio
Iev em comunhão
No dia 1º de maio toda a
igreja é convidada para desfrutarmos de um dia juntos no
Clube da Caixa. Inscreva-se no
Portal de Inscrições e leve sua
família.

Treinamento Discipulado
Nos dias 04 e 05 de maio
faremos este importante treinamento, que é nossa ferramenta
para acompanhar os novos convertidos. Inscreva-se no Portal!

(27) 981-427-973

Pr. Valteci Moreira
aniversariando
Nesta quar ta-feira,
dia 10 de Abril, nosso
pastor Valteci completa mais 1 ano
de vida. Louvamos a Deus pela sua
vida, ministério e pastoreio de nossa
comunidade. Desejamos que as
promessas do Senhor continuem
alcançando você e toda sua casa.
Feliz aniversário!

PICNIC - 1º de Maio
Inscreva-se!
A par ticipação no dia de comunhão em 1º de maio é aberta a
toda a igreja e nossas células, mas
precisamos das inscrições com
antecedência. O valor da entrada é
de $10,00 por pessoa e deverá ser
pago no ato da inscrição. Crianças
até 7 anos não pagam.

Alugaremos ônibus
Para os inscritos que não tiverem
transporte próprio, a igreja vai alugar
ônibus, razão pela qual precisaremos
das inscrições antecipadas e não será
possível acesso ao clube no dia do
evento sem prévia inscrição.

Alimentação e bebidas

Cada família ou célula será
responsável em levar sua própria
alimentação e bebida. Será um dia
tremendo, faremos competições,
brincadeiras e teremos muita descontração.

ievida.com.br

ievida@ievida.com.br

Domingo de adoração
Dia 21: Culto da
Ressurreição e Ceia
No domingo de páscoa, dia 21/
abril, faremos o culto da ressurreição,
das 8h às 10h. Vamos celebrar a
vitória na cruz, participando da Ceia
do Senhor. Nesse dia, nossas salas
estarão reunidas no templo durante
todo o dia.

Vamos visitar nossa
obra
No domingo da ressurreição
faremos uma visita muito especial
no local da construção do novo
templo. Faremos uma hora de oração
e unção no local. Prepare-se para
estar conosco.

Domingo será especial
Após visita ao local da construção, retornaremos ao templo
para continuarmos o domingo de
adoração (21/04). Ficaremos todo
o domingo buscando e adorando ao
Rei dos reis.

Atenção: apenas um
culto
Devido ao domingo com Jesus,
dia 21, faremos culto único às 17h.
Fique atento e nos ajude a divulgar
na sua célula.

Classe novos membros
Classe inicia sábado

No próximo sábado, das 17h às 21h; e no domingo, das 14h às 18h,
teremos a primeira parte de nossa classe para batismo e novos membros.
As inscrições poderão ser feitas até quinta-feira, pois precisamos preparar
os materiais.

Formas de inscrição

A melhor forma de se inscrever é acessando o portal de inscrições no site
ou utilizando o APP da igreja. Outras formas são via WhatsApp 98142-7973,
informando seu nome completo e célula, ou vindo pessoalmente à secretaria
da igreja em horário comercial, de 2ª a 6ª. Não deixe de observar os critérios
que temos divulgado nos boletins.

ievida

ievida

Presbitério
orando em abril
A proposta do Presbitério é orar
pelas necessidades da igreja, conforme divulgado em boletins anteriores,
até o final de abril. Cremos que o
Senhor vai nos responder.

Páscoa não é chocolate
Precisamos entender que a Igreja
anda na contramão do mundo. Não
somos dirigidos e nem orientados
pelas festas pagãs deste secularismo
mundano, profano e mercantilista. A
páscoa é uma celebração bíblica que
festeja a libertação do povo de Deus
do Egito e é símbolo (tipo) de nossa
libertação do mundo. Se páscoa não
é chocolate, por que devemos contribuir com a profanação e a deturpação
dos ensinos da Palavra de Deus?

O que é a Páscoa,
afinal?
A páscoa significa Passagem e
é uma referência ao Anjo da morte
passando sobre as casas do Egito e
trazendo morte, e o sangue do cordeiro protegendo a casa dos servos
de Deus, os judeus, com a vida (Ex.
12). Páscoa é muito mais que um
ovo de chocolate, um coelhinho e
outros símbolos que na verdade são
interferências do paganismo nos
princípios bíblicos. Entenda bem o
seu verdadeiro sentido e viva a vida
de Jesus que morreu e ressuscitou
em nosso lugar.

Campanha acontecendo

Os cultos da Tarde da Bênção, 5ª
feira, às 15h; e Noite da Bênção, 6ª
feira, às 19h30, estão com a campanha: “E livrou as nossas casas”.
Você ainda pode começar, pois Deus
fará coisas incríveis nesta campanha.

Casamento no templo

No sábado, dia 20, às 18h40,
estarão se casando Renan e Paloma,
e toda a igreja é convidada para esse
momento tão especial.

“2019: Perseverando”

8º Congresso MB:
Inscrições abertas

Você já pode fazer sua inscrição
para o 8º Congresso MB no site da IEV,
aleluia! O tema do ano será “Guerreiras” e estamos crendo que Deus
confirmará neste congresso o novo
ciclo que as mulheres estão vivendo.

“100 dias sem”

O Ministério Mulher Bela iniciou
uma caminhada de “100 dias sem”
(votos, jejuns e muitas orações) em
favor do 8º Congresso. Entre conosco nessa batalha, pois com Cristo
somos mais que vencedoras e às
segundas-feiras, na Rede de Oração,
vamos orar pelo 8º Congresso. Junte-se a nós, pois a unidade faz toda a
diferença no Reino Espiritual.

Tenda Gourmet

Nova temporada do Espaço
Gourmet MB. Contamos com sua
presença e suas doações, pois as
Guerreiras do Senhor estão preparando essa tenda com muito carinho
para lhe receber e oferecer o melhor.

Encerrando Campanha

No dia 15, segunda-feira, vamos
encerrar a campanha da Rede de
Oração, “O poder da oração”, no
Vale da Bênção. Sairemos, às 19h, da
frente da IEV. Vamos juntas agradecer
ao Senhor pelo que ele fez e fará por
causa de toda a campanha.

ESPAÇO DE CÉLULAS
Dízimo:
Dai a Deus o que é de Deus Amanhã começa a
Quando será o
Jesus disse: “Dai a César o que é
madrugada de oração
Encontro com Deus?
de César e a Deus o que é de Deus”
(Mt. 22:21). Com isto Ele deixou
muito claro que há uma porção que
não é do homem, pertence ao Senhor
e todos sabemos que os dízimos são
uma porção santa do Senhor e não
podemos utilizar em hipótese alguma.
Seja fiel. Dê a Deus o que é de Deus.

EBD 2019
Não fique em casa
Os irmãos que já fizeram as
classes oferecidas na EBD devem
vir para a Classe Geral que funciona
no templo. Neste semestre estamos
crescendo na biografia dos personagens bíblicos. Venha e traga mais um.

Construção: 			
Finalizando etapas
Nos próximos dias, estaremos
finalizando o trabalho de captação
das águas de chuva e retirando escoramento da laje das salas. Após isso,
estamos aguardando sinal de Deus se
vamos paralisar as atividades, pois
estamos sem caixa para iniciarmos o
fechamento do galpão. Não deixe de
orar e ser fiel em sua oferta e dízimo.

Será das 5h às 6h, de 2ª a 6ª
feira, em favor da campanha Casas
de Paz, das nossas causas pessoais e
do Brasil. Os líderes devem incentivar
seus liderados a participarem para
que todos os dias a sua célula esteja
sendo representada. Faça uma escala.

O Encontro será no período de
28 a 30 de junho. O valor do investimento é de R$ 120,00 e pode ser
parcelado em 3 vezes (abril, maio e
junho). Entre em contato conosco e
faça já a sua inscrição.

Quem pode participar?

Início da Campanha
Casas de Paz

Estamos iniciando, oficialmente,
a campanha esta semana, mas algumas células já começaram há alguns
dias. Estamos crendo e orando para
que todas as células consigam participar da campanha. Ore por isso.
Convide. Motive o seu grupo. Deus
fará grandes coisas em nosso meio.

Células envolvidas
no evangelismo

O Evangelismo “Dia da Verdade”
foi maravilhoso! Vivemos momentos
marcantes. Tivemos a oportunidade
de falar do amor de Deus às pessoas
que se encontram amarguradas, desanimadas, sem esperança. “..... e como
ouvirão, se não há quem pregue?”

Fichas da abordagem

Todas as fichas que foram preenchidas na abordagem das pessoas
que não pertencem a nenhuma igreja
estão sendo encaminhadas aos
líderes conforme a localização da célula, inclusive as que demonstraram
interesse por Casas de Paz.

Todos os novos conver tidos,
pessoas ainda não convertidas ou
desviadas do evangelho, irmãos da
célula ou líderes que necessitam
ou desejam um renovo. Enfim, o
Encontro é para todos que desejam
ter experiências com Deus.

Célula abençoando

As células estarão abençoando
as pessoas que forem convidadas
para participar do Encontro e ainda
não tiveram uma experiência de
conversão. Portanto, convide seus
amigos, colegas de trabalho, vizinhos
e familiares, seja ousado. Não perca
a oportunidade de ganhar ao menos
um para Jesus.

Treinamento
de discipulado

Estamos abrindo as inscrições
para o treinamento de discipulado
que vai acontecer em maio nos dias:
04, sábado, das 17h às 21h; e dia 05,
domingo, das 14 às 18h. A partir de
Terça-feira, inscreva-se pelo Portal
de Inscrições: ievida.com.br/portal

Leitura Bíblica anual: Domingo: Jo 10-12 / Segunda: 13-15 / Terça: 16-18 / Quarta: 19-21 / Quinta: Jz 1-3 / Sexta: 4-6 / Sábado: 7-9

ANIVERSARIANTES - 07 A 13 DE ABRIL
07/04
Giovana da Silva Simoes Augusto - H4
08/04
Benjamim Moreira Claudio - H7
Davi Ferlin - Z20

11/04
Silciane Santos da Silva - S/C
Marluci Alves Teixeira - F12
Rosevan Simoes Santos - F7-1
Thaiz Cristina Valle de Sousa - On5-1

Edmagna dos Santos - Q2

12/04
Renan Reis Wanzeller Nascuimento - S/C

Luciana Maria Coutinho - M9

Astor Jorge dos Santos - N8-5

Patricia Regina G. A. Bento - Q2
Aziel Rodrigues da Cunha - S/C
09/04

Gustavo Luis P. Almeida - Z5
Lara Ferrari de Oliveira - Z5
13/04
Paulo Dias Mattioli - S/C

Carla da Silva Venancio Tenorio - S/C

Alexandre Carneiro da Vitoria - N2-18

Dayse Borges Neves Fontenele - N2-18
Valteci Moreira - N8-1
Ener Dutra Scherrer - S/C

Segunda: Pr. Ary Barcelos
Terça: Pr. Valteci Moreira

Daniel Diogo de Matos - H8
Líderes de Célula:
07/04: Giovana S Simoes Augusto - H4
10/04: Valteci Moreira - N8-1

Quarta: Pr. Félix dos Santos
Quinta: Claudiomiro Caetano
Sexta: Pr. Valteci Moreira

PREGADORES
Hoje - 07/04/2019
17h		 19h30

Próx. Domingo - 14/04/2019
17h		19h30

Claudiomiro Caetano		 Claudiomiro Caetano		 Pr. Jonas Tavares		 Pr. Jonas Tavares
Pr. Félix dos Santos		 Pr. Valteci Moreira
Pr. Ary Barcelos		 Pr. Félix dos Santos

PÚLPITO

Danielle S. Martins Abreu Xavier - N2-18

Valdete Pautz Fagundes - N2-1

10/04

MADRUGADA DE ORAÇÃO / 5h às 6h

Hoje - 07/04/2019
17h		 19h30
Pbs. Ademar e Márcio

Pb. Mengal / Pablo

Próx. Domingo - 14/04/2019
17h		19h30
Pb. Roberto / Ademir		 Pb. Hezron / Israel

INTERCESSÃO DE CULTOS
Hoje - 07/04/2019
17h		 19h30
Equipe Rute		

Equipe Moisés

Próx. Domingo - 14/04/2019
17h		19h30
Equipe Ester		

Equipe Davi

DIACONIA
Hoje - 07/04/2019
		

Segunda 08 à Domingo 14/04/2019

17h e 19h30			Atividades da semana

EQUIPE DAVI: Antônio Ângelo (996-877-327)

EQUIPE EFRAIM: Robson Pitomba (992-261-616)

