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Hoje
Dia do PME
Em culto único, às 18h, consagramos a oferta para o PME
e teremos notícias das ações
realizadas no final de ano.

Sexta-feira
Relatórios 2019
Dia 27, sexta-feira, último
dia para os líderes de ministérios entregarem o relatório de
suas atividades do ano. Após
preenchido, vamos disponibilizar no site para a igreja.

Próx. Domingo
Manhã de adoração

(27) 981-427-973

Após período de confraternização, as células estarão de
férias para que nossos líderes
descansem e retornem em fevereiro cheios do poder de Deus.

CAD em recesso
O Culto Almoço com Deus,
que acontece ao meio-dia, está
de recesso até o dia 07/jan.

Juntos na virada!
No dia 31, das 21h à meia-noite, faremos o “Culto da
Virada” no Cerimonial Porto
Belo, em Jardim Limoeiro.
Aguardamos você e sua família
para este momento marcante.

Funcionamento
da secretaria
Na terça-feira, dia 24, a
secretaria da IEV funciona até
as 15h. Quarta e quinta: feriado.
Retornamos ao horário normal
na sexta-feira, dia 27, às 8h.

ievida
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como cultivar um coração quebrantado e um espírito contrito
O que é um coração quebrantado
e um espírito contrito? Quais são
as promessas que Cristo nos proporciona ao nos esforçarmos para
cultivar e desenvolver um coração
quebrantado e um espírito contrito,
conforme seus ensinos? Segundo o
minidicionário Larousse, quebrantado
significa um coração enfraquecido,
vencido, dobrado, domado, calmo.
E um coração contrito é um coração
que está em contrição, afligido, é o
ato de vontade em que o cristão se
arrepende do pecado motivado pelo
amor de Deus. Se você está disposto

a se sentir mais próximo do Salvador e dos ensinamentos Dele e ser
aceito por Ele, uma maneira, e não
existe outra, é cultivar seu coração
quebrantado e seu espírito contrito.
Quando você faz tudo que está ao
seu alcance para manter um coração
quebrantado e um espírito contrito, o
Salvador fará a parte Dele; primeiro
você sentirá a paz e a presença do
Espírito Santo em sua vida, depois
você saberá firmemente que é aceito
pelo Senhor e por aqueles que o
rodeiam e veem seus atos de amor.
Lembre-se de que nem sempre

Prepare sua oferta 2020

Culto ON

Células de férias

ievida@ievida.com.br

MUDANDO DE VIDA

Das 9h às 11h, estaremos
realizando uma manhã de
adoração muito especial.

Faremos o último culto
ON, às 18h, quando os jovens
conduzem com alegria e graça.

ievida.com.br

Encerrando e
iniciando juntos
Este é o nosso convite para você
e sua família: encerrarmos juntos
2019 em adoração e iniciarmos
juntos 2020 em oração. Vamos
glorificar ao Senhor com muita alegria
no dia 31 de dezembro, das 21h à
meia-noite, no Cerimonial Porto Belo,
em Jardim Limoeiro.

Algumas atividades
Além de um bom tempo de louvor
e adoração, faremos o encerramento
simbólico da leitura bíblica anual, oraremos pelos líderes de ministérios,
profetizaremos sobre as famílias,
dentre outras coisas. Venha ficar
conosco.

Ajuntando-se
Sempre queremos passar o ano
novo com quem amamos, por isso,
veja com os membros de sua célula
ou ministério a possibilidade de se
ajuntarem e começarem o novo ano
juntos após o término do culto, mas
não fique sozinho.

“E ninguém se apresente de
mãos vazias” (Dt. 16:16). Esta é
uma palavra de honrar e ser grato ao
Senhor pelos seus feitos e por quem
Ele é. Por isso, converse com sua
família e ore ao Senhor. Separe uma
porção e consagre como forma de
profetizar sobre 2020.

Reserva para
construção

Estamos crendo
num mover de Deus em nossos
corações para ofertarmos com liberalidade, e assim podermos ajustar o
caixa da igreja e reservar uma parte
para retomarmos o que for possível
na construção do novo templo.

PME conseguiu cestas

Louvamos a Deus e agradecemos as doações, pois cerca de 200
famílias carentes vão receber uma
cesta especial de final de ano. Uma
forma de amenizar o sofrimento e
levar alegria a essas famílias.

Continue doando

O PME sempre precisa de cestas básicas e produtos avulsos para
doar, por isso você pode continuar
nos meses de 2020 entregando na
igreja ou diretamente na sede do
projeto, em Colina de Laranjeiras.

precisamos fazer mudanças radicais
para sermos aceitos pelo Mestre. Se
tomarmos a decisão de sermos como
Ele a cada dia, em nossos pequenos
atos, certamente seremos aceitos por
Ele e convidados a sentir o Seu amor.
Não tenha dúvidas que você receberá
a cada dia muitas oportunidades de
agir com um coração quebrantado
e com o espírito contrito, apenas
aceite o convite do Mestre e sinta a
mudança em sua vida!

Adaptado de familia.com.br

Mis. Eliete conosco

Desde a semana passada, está
em nosso meio a Missionária Eliete.
Ela passará um tempo por aqui para
ajudar no cuidado da saúde dos pais.
Louvamos a Deus por sua presença
conosco e que o Senhor a fortaleça!

Andrea se desligando

Temos anunciado que o Presbitério tem trabalhado na redução de
despesas desde 2018. Entretanto,
chegamos a uma decisão difícil e
dolorosa que é o desligamento de
funcionários. Por isso, informamos
o desligamento de nossa amada
irmã Andréa Caversan. Foram mais
de 14 anos de serviços prestados com muito zelo, amor, carinho
e discrição. Louvamos a Deus e
agradecemos a opor tunidade de
trabalhar com essa ovelha tão amada, e cremos no agir e mover do
Senhor em favor dela e da igreja.

Precisamos
de sua oração

Demissão de funcionários, redução de investimento em obreiros,
adiamento do envio de missionários,
paralisação da construção, dentre outros, são consequências da queda no
caixa da igreja. Por isso, precisamos
de sua constante e intensa oração em
favor da igreja.

“2019: Perseverando”

Desfrute do feriado

Embora tenhamos a nossa visão
a respeito do Natal, entendemos com
clareza que não devemos nos afastar
de nossos familiares, principalmente
nessa época, opor tunidade única
para unir muitos ao redor de uma
mesa. Aproveite o momento para
demonstrar amor e compartilhar os
grandes feitos que Jesus tem feito em
sua vida e produza boas lembranças.

Relatórios no site

Informamos à igreja que os
relatórios dos ministérios, conforme
disposição do Estatuto, estarão
disponibilizados no site da igreja,
www.ievida.com.br, em uma aba que
será criada e ficará à disposição dos
interessados na primeira semana de
janeiro/2020.

Verão: não
exponha seu corpo!

No verão, em especial as mulheres, precisam vigiar quanto à exposição dos seus corpos, seja nas praias
ou em lugares públicos. Fiquem
atentas com os biquínis, blusinhas e
roupas transparentes. O apelo desta
época do ano é sempre o mesmo: “o
que é bonito, é para se mostrar”. Isto
é uma armadilha do Diabo para você
se tornar instrumento de pecado. A
beleza de uma mulher não está em expor o seu corpo, mas em demonstrar
seu temor e aliança com Jesus por
meio de atitudes de santidade.

Matrículas Steb
e especialização

Tema 2020

Após períodos de oração e do contexto em que a igreja tem enfrentado, a
liderança definiu que o tema de 2020 será “Fortalecendo Valores”, tendo como
base Ap. 2.5c: “...volta à prática das primeiras obras...”. Nosso propósito é
fortalecer e restaurar os valores da IEV e da Bíblia que estão sendo apagados
pelo presente século.

Igreja em atividade

Estamos realizando culto único, às 18h de domingo, mas
também cultos das 9h às 11h de domingo, além das orações
matinais de 3ª a 6ª feira, das 6h às 6h30. Além desses trabalhos,
continuamos firmes na Tarde e Noite da Bênção, quinta-feira às
15h; e sexta-feira, às 19h30. Não fique em casa, venha cultuar
ao Senhor.

Manhã de adoração!

Próximo domingo, dia 29, às 9h, faremos uma manhã de adoração no templo e será muito especial. Vamos nos entregar diante
do Senhor com muito louvor e oração. Venha e traga sua família.

Janeiro na EBD

Em todo o mês de janeiro, estaremos tendo cultos às 9h e
a Ceia do Senhor será realizada pela manhã. Começaremos no
dia 05/jan com a Miss. Conceição.

As matrículas para o
ano letivo 2020, tanto para a graduação quanto para a especialização
com ênfase em terapia familiar
no Steb, estão aber tas. Veja os
requisitos e demais informações
no Instagram; site www.ievida.com.
br/steb ou pelo tel: 3045-5565. Em
janeiro o atendimento do Steb será
feito na secretaria da IEV.

Espacinho de Células
Agradecimento

Louvamos a Deus pela vida de cada irmão
que contribuiu e participou da festa de aniversário da IEV. A festa foi linda! O musical foi
surpreendente, com uma média de 250 pessoas
das células; palavra abençoadora e edificante;
louvor cheio de unção e presença de Deus!!!
Toda honra e glória sejam dadas ao Senhor!

Não deixe de preencher a
pauta de chamada

Nos primeiros dias de janeiro, use o Gileade,
nas reuniões, selecione a opção “Não realizada”
e salve! É fácil e rápido!! Faça isso para que a
sua célula não fique com a pauta em atraso.

Posso reunir?

Opção para orar

Informamos aos irmãos que a sala de oração, que funciona
no 2º andar, ficará aberta em todo o mês de janeiro. O horário
é de 2ª a 6ª, a partir das 7h. No sábado é das 8h ao meio-dia.

Líderes e membros de célula que não saírem
de férias, e sentirem o desejo de se encontrar,
podem fazer momentos de social juntos.

Leitura Bíblica anual: Domingo: Zc 9-11 / Segunda: 12-14 / Terça: Ml 1-4 / Quarta: Ap 1-3 / Quinta: 4-6 / Sexta: 7-9 / Sábado: 10-12

ANIVERSARIANTES - 22 A 28 DE DEZEMBRO
22/12
Fabio da Silva Coelho - C1
Francielle de Souza H. Christo - G10
Liliany Amorim Mota - S/C
Murilo Ventura Carneiro - H6
23/12
Cristiani Cunha - N2-13
Marta Lemos Salles - N9
Veronica Maria dos Santos - I4
24/12
Ademir Natalino Poleze - N7
Estevao Martins dos Santos - On10-1
Jimmy Tarazona Mejia - S/C
25/12
Natalia Oliveira Lima - Missionário
Natalina Nunes de Oliveira - S/C
Davi da Vitoria Madeira - On10-2
Guilherme Massini Martins de Jesus - H8

26/12
Elineusa Maria Costa Pizziolo - N2-1
Larissa Arcanjo Figueiredo - F8
Lucas Francisco da Cunha Santos - H1
27/12
Ana Paula Graca de Farias - N2-14
Fabio Tenorio Correia de Oliveira - C3
Felipe Pansini da Silva - On5-1
28/12
Adriana Dias Braga - N2-12
Juliana de Oliveira da Silva - On2-2
Nilson da Silva Rangel - Z5
Líderes De Célula:
23/12: Marta Lemos Salles - N9
24/12: Estevao M. dos Santos - On10-1
27/12: Felipe Pansini da Silva - On5-1
28/12: Nilson da Silva Rangel - Z5

DIRIGENTES MANHÃ DE ORAÇÃO / 6h às 6h30
Devido feriado de Natal na Quarta e feriado municipal na Quinta,
não haverá dirigentes e reunião de oração essa semana.

PREGADORES
Hoje - 22/12/2019
		

Próx. Domingo - 29/12/2019

Culto único - 18h			 Culto único - 18h

		 Pr. Ary Barcelos				 Pr. Félix dos Santos
		 Prs. Valteci e Félix			 Prs. Valteci e Fabiano

PÚLPITO
Hoje - 22/12/2019
		

Próx. Domingo - 29/12/2019

Culto único - 18h			 Culto único - 18h

Pbs. Roberto e Hezron / Ademir e Israel		Pbs. Gilson e Luiz Fernando

INTERCESSÃO DE CULTOS
Hoje - 22/12/2019
		

Próx. Domingo - 29/12/2019

Culto único - 18h			 Culto único - 18h

		 Equipes Ester e Davi			Equipes Débora e Josué

DIACONIA
Hoje - 22/12/2019
		

Segunda 23 à Domingo 29/12/2019

Culto único - 18h			Atividades da semana

EQUIPE EFRAIM: Robson Pitomba (992-261-616) EQUIPE JUDÁ: Carlos Rodrigues (996-475-363)

CONSOLIDAÇÃO
Hoje - 22/12/2019
		

Próx. Domingo - 29/12/2019

Culto único - 18h			 Culto único - 18h

Equipes Zebulom e Isaacar

Equipes Efraim e Isaacar

