Informativo Semanal
Nº 1000
Sexta-feira | 07 Fevereiro

Em Fevereiro os cultos
dominicais continuam
às 09h e 18h.

2020

FORTALECENDO VALORES
Apocalipse

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

Hoje (Sexta-feira)
TNB inicia campanha
Às 19h30, na Noite da Benção, você participa da abertura
da nova companha “Quando
Deus opera nada pode impedir!”. Vem viver o agir de Deus!

Domingo
Ceia pela manhã
No culto da EBD participamos da Ceia do Senhor. Avise
sua célula e lembramos que não
haverá a Ceia no culto da noite.

Segunda
Culto de Cura Interior
“Uma nova história” Deus
tem para você. Com esse tema
da mensagem, às 19h30, Paulo
Motta ministra para a Igreja e
convidados. Participe!

Segunda a Sábado
Kick-off: Células reunidas!

(27) 981-427-973

Traga sua oferta com alegria no coração para abençoar
famílias necessitadas.

EBD: Inscrições abrindo
Nesta edição publicamos os
cursos que serão oferecidos. Inscrições abrem na Segunda, 10.

Encontro: inscreva-se!
Além de fazer parte do trilho da igreja, o “Encontro com
Deus” é uma ferramenta evangelística e de renovo espiritual.
Inscrições na secretaria. Valor
R$ 130,00 (até 3x).

IMPACTO CARNAVAL
CARNAVAL 2020
2020
IMPACTO
Fevereiro é um mês em que as
hostes malignas são liberadas com
autorização dos governantes para
atuarem com liberdade nas cidades.
Tempo de muita bebedeira, violência,
gravidez indesejada, adultérios e
muitas mortes. Como igreja que faz a
diferença, não vamos nos calar, mas
seguir a orientação de 2 Cr. 7:14, pois
o Rei dos Reis está pronto para agir
quando o seu povo, que se chama
pelo Seu Nome, se humilhar, e orar,
e se converter dos maus caminhos
e o buscar.
Assim sendo, além de orientarmos nosso rebanho a não assistir TV
nesse período nem ler jornais, pois
tudo é voltado para essa festa maligna, todos somos convocados para

Segunda a Sexta

09h EBD
12h às 13h
17h 1º culto
“Almoço com Deus”
19h30 2º culto

anunciar Cristo no sábado, dia 22,
às 8h30, na praia de Manguinhos.
Desde já você precisa estar orando e
apresentando esse dia durante suas
devocionais.
Orientações: E para um trabalho
organizado e produtivo, você precisa
ficar atento às seguintes orientações:
usar camiseta branca, de preferência
de algum evento da igreja; não ir com
roupas de praia como biquínis, shorts
curtos, etc.; crianças até 14 anos
precisam estar acompanhadas por
um responsável adulto; adolescentes
e pessoas com menos de um ano
de convertido precisam estar com o
líder de célula, um adulto ou jovem
maduro; cada pessoa deve levar
sua água e alimentação; mulheres

Células em ação

Feliz
níver!

Já estamos a todo vapor com
nossas reuniões de células, firmes
no propósito de busca intensa por
Deus para um ano de muito fortalecimento e crescimento das células.

Celebramos com
alegria mais um ano
de vida da Congregação de Campo Verde,
dirigida pelo Pr. Jonas
Tavares. Certamente é
uma comunidade cristã
que tem feito diferença
em Cariacica, salvando
vidas e restaurando famílias. Sigam em frente,
com ousadia e vigor do
Senhor! IEV Campo Verde completa 09 anos no
próximo fim de semana.

Encontro Evangelísitco
O “Encontro com Deus” é um
retiro aberto para os novos na fé,
mas também para amigos e familiares que estão abertos ao evangelho.
O retiro será de 24 a 26/04.

Convidados não pagam
Os amigos abertos ao evangelho, que serão convidados, não vão
pagar a inscrição, e sim as células.
Qualquer dificuldade precisa ser
compartilhada com o Ministério de
Células. O valor é $ 130,00 dividido
em até 3x.

CULTOS REGULARES
Domingo

ievida@ievida.com.br

IEV

Esta semana todas as células da IEV retornam seus encontros regulares. Algumas já retornaram antecipadamente. Aleluia!
Alegre e firmes no Senhor.

Próx. Domingo
Dia do PME

ievida.com.br

Quinta-feira

Sexta-feira

19h30
15h
Tarde da Benção Noite da Benção

ievida

ievida

e moças devem levar bolsa pequena
para facilitar sua movimentação e
abordagem durante o evangelismo;
quem for de carro precisa chegar
mais cedo, para evitar transtornos
com estacionamento.
P rogramação : Nossa programação será simples e objetiva, pois
vamos iniciar às 8h30 com oração,
louvor e algumas orientações. Em
seguida, sairemos para abordar as
pessoas e retornaremos ao ponto de
concentração por volta das 10h30.
Em seguida, por volta das 11h, sairemos adorando ao Senhor com uma
banda formada pelo nosso ministério
de música e antes do meio-dia encerraremos as atividades.
Encerramento: No domingo, dia
23, das 9h às 18h, quando teremos
culto único, faremos um “Domingo
com Jesus” proclamando a soberania
do nosso Deus com muita oração,
louvor e proclamação da Palavra.
Organize-se e vamos buscar intensamente o Nosso Deus.

Estudo de Célula (P

róx. semana)

Trabalhando muito, mas esquecendo o amor
Apocalipse 2.1-7
1 Você lembra de uma paixão bem forte (por uma
pessoa, um projeto, um trabalho, um ministério,
etc) que empolgou sua vida por um tempo? Compartilhe experiências positivas e negativas sobre
este amor.
2 Se você tivesse clara consciência de que Jesus
anda no meio da Igreja (“...anda no meio dos
candelabros.”), isto faria alguma diferença na sua
adoração, no seu culto, no seu comportamento?
3 Quais seriam algumas características positivas da
Igreja de Éfeso narradas no texto e, qual lhe chama
mais atenção?
4 Éfeso foi muito elogiada por Jesus, mas Ele tinha
uma coisa contra ela que seria fatal se não corrigisse. Avalie sua vida: Este texto o desperta para
alguma falha, fraqueza, pecado que poderá ser
fatal na sua relação com Jesus?

CÉLULAS

REUNIÕES DE ORAÇÃO

Segunda a Sábado

Terça a Sexta-feira Oração Matinal da Igreja

Horários diversos
Encontros nos lares
Consulte-nos!

Segunda-feira

Terça-feira

19h30 Mulheres

19h30 Adolescentes e Jovens

06h às 06h30

“Seu lugar de busca contínua”

“2020: Fortalecendo valores”

EBD: Inscrições!

Cursos do trilho

Dia 1º de março todas as salas
da EBD retornam para o templo, num
culto de abertura e palavra. E a partir
do Domingo seguinte, dia 8, cada sala
se reúne em seu devido local. No
entanto, você precisa se inscrever em
um curso. A partir de Segunda, dia
10, às inscrições estarão abertas.
Lembrando: somente Visão Celular
I e II terão inscrições online. Para
os outros cursos, a inscrição é feita
por telefone, whatsapp ou presencialmente na secretaria da Igreja.

Cursos

Para quem é novo na Igreja, os
primeiros cursos a serem feitos são:
Visão Celular I e II, e na sequência,
classes de Finanças, seja para casais
ou individual. São os cursos que
fazem parte do trilho da Igreja. Após
esses, você participa dos outros que
mais lhe fará crescer e se fortalecer
espiritualmente. Para os antigos de
casa que ainda não fizeram Visão
I, II e Finanças, você pode começar
nesse semestre. Te encorajamos e o
abençoamos!

Vagas Alguma regra?

Visão Celular I - Trilho da IEV

50

Visão Celular II - Trilho da IEV

50

Finanças para Casais - Trilho da IEV 10
Finanças Individual - Trilho da IEV

15

Mulher Única - Segunda-feira

12

Homem ao máximo		

12

Coragem (homens) 		

12

O poder do potencial (homens)

12

Educ. Filhos a maneira de Deus

12

LIFE (English - Bible Studies)

15

Transformadas p/ transformar (mulh) 24
ON Jovens (Não requer inscrição)

50

ZOOM Adolescentes - 12 à 17 anos

40

Libertação			
Cura Interior (bi-anual)		

16

Classe de Casais (Anual)
18
Classe de Noivos (1º Semestre)
30
Sala Geral - Templo
Ilimitado

Todos os cursos da Igreja são de
alto compromisso, logo, faltas precisam ser exporádicas por motivos
adequados. Alguns cursos também
possuem pré-requisitos, como ter
feito outro curso anteriormente (cursos sequenciais), ou ainda estado
civil adequado, faixa etária, alguma
habilidade em idioma estrangeiro, etc.
Quando for se inscrever, a secretaria
tira suas dúvidas.

Ministério Libertação
Felipe e Suellen Pansini, líderes
do Ministério de Libertação, estão
de férias até início de março. Logo,
os atendimentos aos irmãos ficam
suspensos até que ambos retornem.
Desejamos que o Senhor os renove
nesse período de descanso!

TARDE E NOITE DA BÊNÇÃO - NOVA CAMPANHA

QUINTAS, às 15h e SEXTAS, às 19h30

Privilégio ser fiel

Jesus é generoso em sua dádiva.
Ele deu sua própria vida. Diante disso,
não podemos roubar do Senhor e de
nós mesmos o privilégio de sermos
fieis em nossos dízimos e ofertas. Por
gratidão, louvor ou desafio, seja fiel!

STEB: Aulas
começam agora!

Terça, dia 11, começa o ano
letivo do STEB. Se você deseja fazer
um seminário teológico com visão de
preparar líderes com coração de pastor, ainda há tempo e temos vagas.
Também temos um curso de especialização em Aconselhamento cristão
que não pode passar despercebido.
Faça contato conosco e informe-se!
Instagram: @stebseminario. Tel.
3045-5565.

Você leva jeito
com crianças?

O Ministério Infatil
precisa de auxiliares de
ambos os sexos, para servirem nas
salas de crianças. Não requer experiência, pois todos serão treinados.
Mas é preciso gostar de crianças e ter
o coração de servo! Os interessados
precisam ser membros da igreja, e
podem procurar a Juliana Mattos nos
intervalos de culto ou pelo telefone:
992-281-200.

Crianças nos cultinhos

O ministério infantil está de volta
com suas atividades, e as crianças
retornam para as suas salinhas.
Tempo de cantar, ouvir a Palavra, e
semear no coração delas VIDA que
se leva por toda a vida!

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

ANIVERSARIANTES - 07 A 13 FEV
07/02
Anna Julia Moraes Lovati - Z22
Davi Henzo dos Santos da Silva - H2
Francelina de Oliveira Rodrigues - N2-7
Jose Lucio de Souza - I3
Miguel Ferri Santos Castorino - H13
Renato Hell - N2-5
Tiago de Almeida Moreira - LF-1
Luana de Oliveira Ferreira - S/C
08/02
Bruno Maia Faria - S/C
Edson Valadao de Azevedo - S/C
Italo Antonio S. Jesus Aquino - Z2
09/02
Edimo Morais Silva - G10-2
Emanuel Araujo C. Nascimento - Z22
Lillian Santos da Cruz Marrane - M9
Selma Tavares Maia Caetano - F7-1

10/02
Arthur Miguel - H8
Carlos Henrique - H8
Cassiane Ost Santos Costa - I4
Josias Carneiro da Silva - H6
Julio Cezar Tavares - N8-3
11/02
Heitor Dala Barba Lopes - Z2
Maria Louzimar Silva - G10-1
Matheus Dala Barba Lopes - Z2
Raquel de Almeida Keffler Couto - C1
Tâmara Cristina Correa Del Piero - L1
12/02
Joao Oliveira Braga - N8
13/02
Sarah de Moura Saloto - Z20
Líderes de célula:
07/02: Tiago de Almeida Moreira - LF-1
10/02: Josias Carneiro da Silva - H6

DIRIGENTES MANHÃ DE ORAÇÃO / 6h às 6h30
Terça:

Diac. Pablo

Quinta:

Fabrícia Tarazona

Quarta:

Kátia Lopes

Sexta:

Thalita Vieira

PREGADORES
DOMINGO - 09/02/2020
		

Próx. Domingo - 16/02/2020

Culto único - 18h			 Culto único - 18h

		 Pr. Valteci Moreira				 Pr. Fabiano Sterquino
		 Prs. Ary e Claudiomiro			 Prs. Valteci e Ary

PÚLPITO
DOMINGO - 09/02/2020
		

Próx. Domingo - 16/02/2020

Culto único - 18h			 Culto único - 18h

Pbs. Gilson e Luiz Fernando / Tiago

Pbs. Ademar, Márcio e Mengal / Pablo

INTERCESSÃO DE CULTOS
DOMINGO - 09/02/2020
		
		

Próx. Domingo - 16/02/2020

Culto único - 18h			 Culto único - 18h
Equipe Rute			

Equipe Sara

DIACONIA
DOMINGO - 09/02/2020
		

Segunda 10 à Domingo 16/02/2020

Culto único - 18h			Atividades da semana

EQUIPE JUDÁ: Carlos Rodrigues (996-475-363)

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

CONSOLIDAÇÃO
DOMINGO - 09/02/2020
		

Próx. Domingo - 16/02/2020

Culto único - 18h			 Culto único - 18h
Equipes mistas

Equipes mistas

