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Dia 1º de março
retornamos os 02 cultos
dominicais noturnos:
17h00 e 19h30

2020

FORTALECENDO VALORES
Apocalipse 2.5c

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

Amanhã
Impacto Manguinhos
No sábado, a Igreja impacta
a Praia de Manguinhos a partir
das 8h30, com louvor e evangelismo. Vai ser d+! Leia aqui...

Domingo
Um dia de consagração
Você é convocado neste
domingo, dia 23, a partir das 9h,
para o “Domingo com Jesus”. Encerramos com culto único às 18h.

Próx. Dom: 1º de Março
Retorno dois cultos
Domingo, dia 1º março,
vamos retornar com os dois
cultos: 17h e 19h30. Divulgue
para sua célula e amigos.

Culto de Missões
No retorno dos 02 cultos,
ministra a Palavra para nós
a líder da base Jocum em
Vitória, Ândrea Ribeiro.

Santificação:
precisamos buscar intensamente

Em seu artigo “Santificação, a
condição para as maravilhas divinas”, conforme Js. 3:5, Pr. Hernandes D. Lopes destaca cinco pontos
que gostaríamos de compartilhar,
de forma resumida, nesta pastoral
sobre a necessidade de buscarmos
a santidade.
1. A santificação é uma ordem
expressa de Deus. “Santificai-vos”.
Sem santificação ninguém pode
ver a Deus. Sem santificação não
existe comunhão com Deus, pois
Deus é luz e só os puros de coração
poderão vê-lo face a face. Deus nos
chamou do pecado para a santidade.
Ele nos salvou do pecado, e não no
pecado.
2. A santificação é uma condição
para as maravilhas de Deus. “Santificai-vos, porque amanhã o Senhor
fará maravilhas no meio de vós”. É a
santidade que abre caminho para as
maravilhas divinas. Se queremos ver
as manifestações portentosas de Deus

Horário secretaria
Informamos que a secretaria da igreja não funcionará
nos dias 24 e 25, voltando seu
horário normal, das 8h às 18h,
na quarta-feira, dia 26.

Março em jejum
A partir do dia 02
de março, toda a igreja é convocada para estarmos
num período de 21 dias de jejum.
Desejamos milagres, santidade
e visitação de Deus, então precisamos buscá-lo intensamente.

Segunda a Sexta

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

ievida@ievida.com.br

em nós e através de nós, devemos,
então, santificar nossa vida. O pecado
nos afasta de Deus e atrai sobre nós
vergonha e opróbrio, mas a santificação
é o caminho da comunhão e da honra.
3. A santificação é uma exigência
para todo o povo de Deus. “Santificai-vos”. A ordem divina era para os
sacerdotes, para os levitas, para os
homens, mulheres e crianças. Todo o
povo de Deus deve ser santo. Todos
precisam buscar a santificação como
o seu maior tesouro. Devemos desejar Deus mais do que suas bênçãos.
Devemos buscar a semelhança com
Cristo mais do que o sucesso.
4. A santificação é uma exigência
para ser observada hoje. Se Deus
vai fazer maravilhas amanhã e se a
condição indispensável para essas
maravilhas é a santificação do povo,
então devemos nos santificar hoje.
Não podemos adiar essa ordenança
divina. A santificação é para hoje, e
não apenas para a eternidade. Na
eternidade seremos glorificados,
mas aqui começa o processo da
santificação.

Estudo de Célula (P

1 Discuta com sua célula o que vem a
ser santidade.
2 Em sua opinião, o que nos tem feito
perder ou menosprezar a santidade
em nossos dias?
3 Quais benefícios a santidade nos traz?
Leia Hb. 12:14
4 De forma prática, o que você precisa
fazer urgente para ser uma pessoa
mais santa?

Domingo com Jesus
Jejum pela manhã

Quinta-feira

Sexta-feira

19h30
15h
Tarde da Benção Noite da Benção

Alegria que acaba em cinzas

O período de carnaval agita
as multidões e ativa a carnalidade
reprimida de muitos. Cobertos por
uma máscara, entregam seus corpos,
vida, moral, valores e princípios ao
caos, à lama, à miséria e ao abismo.
Na quarta-feira, resta a ressaca, o
vazio, a desgraça e cinzas.

Segunda a Sábado
Horários diversos
Encontros nos lares
Consulte-nos!

Como parte da programação do
“Domingo com Jesus” no dia 23, a
igreja estará de jejum pela manhã, o
qual entregaremos juntos no altar do
Senhor por volta do meio-dia.

Votos de humilhação

Quem for de carro próprio, precisa chegar um pouco mais cedo para evitar
transtornos de estacionamento, multa ou até ter o carro guinchado. A IEV está
disponibilizando 01 ônibus, no valor de R$ 5,00 ida e volta. O ônibus sai da
Igreja às 07h30 e retorna de Manguinhos às 11h30, partindo da esquina do
restaurante Chico Bento.

CÉLULAS

róx. semana)

Js. 3.5-6; 7.13

Carro próprio ou busão da IEV

No período de carnaval busque
afastar-se de tudo que tiver ligação
com esta festa cheia do poder maligno. Estando em casa ou viajando,
Consagre-se a Jesus lendo mais a
Palavra, bons livros e ouvindo uma
boa música cristã.

ievida

Santidade: mais que um valor,
um mandamento

Igreja em batalha

Carnaval com Jesus

ievida

5. A santificação torna o povo de Deus
o receptáculo das maravilhas divinas.
Quando o povo de Deus se santifica,
Deus opera maravilhas em seu meio. As
maravilhas divinas não são feitas apenas
por nós, mas, sobretudo, em nós. Pela
santificação tornamo-nos imitadores de
Deus e canais das bênçãos de Deus para
o mundo inteiro.

Amanhã é dia de toda Igreja batalhar contra o inferno, pisar no terreno do
inimigo, e ganhar almas para o Senhor Jesus. No informativo nº 1001, da semana passada, você encontra todas as orientações detalhadas. Clique e leia!
Iniciamos o evangelismo às 08h30 na Praia de Manguinhos, e o nosso ponto
de encontro é atrás do letreiro AMO A SERRA, na pracinha dos pescadores.

CULTOS REGULARES
Domingo

ievida.com.br

IMPACTO MANGUINHOS

EBD: abertura oficial
Toda a igreja é convocada
para a abertura oficial da EBD
no templo. Seremos ministrados sobre o resgaste do valor
da EBD.

(27) 981-427-973

Estaremos em voto de consagração e humilhação diante do Senhor,
por isso convidamos cada irmão a
vir com roupas simples, descalços,
mulheres sem adereços ou maquiagem. Se o meu povo se humilhar, eu
ouvirei do céu, diz o Senhor. Traga
seus motivos de oração por escrito
para compartilharmos também.

Refeições na igreja

Para você ficar o maior tempo
possível e não perder tempo se
locomovendo, sugerimos trazer sua
refeição e juntos lancharmos na igreja.

REUNIÕES DE ORAÇÃO
Terça a Sexta-feira Oração Matinal da Igreja
06h às 06h30

“Seu lugar de busca contínua”

Segunda-feira

Terça-feira

19h30 Mulheres

19h30 Adolescentes e Jovens

“2020: Fortalecendo valores”

Culto único

Encerrando as atividades do Domingo com Jesus no dia 23, faremos
o último culto único do mês, pois no
dia 1º março já retornaremos com os
dois cultos: 17h e 19h30.

No domingo, dia 1º março,
todas as classes, inclusive as que
funcionam fora do prédio da igreja,
estarão juntas no templo, às 9h, para
a abertura oficial da EBD e ministração especial sobre o valor da EBD.

Vagas

Visão Celular I - Trilho da IEV

26

Visão Celular II - Trilho da IEV

42

Finanças para Casais - Trilho da IEV 07
Finanças Individual - Trilho da IEV

14

Mulher Única - Segunda-feira

08

Homem ao máximo		

04

Coragem (homens) 		

06

O poder do potencial (homens)

06

Educ. Filhos a maneira de Deus

01

LIFE (English - Bible Studies)
Transformadas p/ transformar (mulh) 08
ON Jovens (Não requer inscrição)

50

ZOOM Adolescentes - 12 à 17 anos

33

Libertação			

07

Cura Interior (bi-anual)		
Classe de Casais (Anual)
Classe de Noivos (1º Semestre)
Sala Geral - Templo

Convocação do Presbitério

Todo o Presbitério da IEV está convocado para uma reunião geral no sábado,
dia 29, às 14h, na biblioteca do Steb, no 3º andar.

Não esqueça de atualizar sua
pauta via APP. Precisamos dos dados
atualizados do seu rebanho.

Feriado com a célula

EBD: todos no templo

Cursos

Notas de Célula
E a sua pauta?

30
Ilimitado

As células podem aproveitar o
feriado e fazer sua reunião neste dia
com uma atividade especial, como
um passeio, um café da tarde, filme
com pipoca, enfim, uma atividade que
aproxime mais os membros.

Encontro com Deus

Todos os novos convertidos e
irmãos que estão vindo de outras
igrejas e não fizeram o retiro “Encontro com Deus”, precisam participar
desse evento tão extraordinário para
a caminhada com Jesus.

Convide!

O “Encontro” é um retiro para
convidarmos amigos, colegas de
trabalho e da escola, familiares e
todos que são abertos ao evangelho,
pois o retiro é evangelístico.

Seja um guardião

Guardião é aquele que acompanha a pessoa não conver tida,
que aceitou o convite de participar
do “Encontro”. O requisito para ser
guardião é já ter participado do retiro
e ser membro da IEV.

Madrugada de Oração

Prosseguiremos o mês de março em nossa busca incessante pelo Senhor,
por isso faremos uma madrugada de oração, das 5h às 6h, de 19 a 20 de
março. Firmes em resgatar o valor da oração.

Culto da Mulher

O ministério “Mulher Bela” está preparando o 1º culto da mulher para se-gunda-feira, dia 09 de março. Todas as irmãs da igreja e amigas visitantes
estão convidadas para esta noite especial. O culto será às 19h30.

Vale a pena ser fiel
O caminho da vitória e da bênção passa pela estrada da obediência e
da fidelidade. Se queremos receber bênçãos de Deus em nossas finanças,
precisamos abrir o coração para sermos fiéis nos dízimos e ofertas. Seja fiel
e experimente a promessa de Deus acontecendo em sua vida.

Igreja Evangélica Vida | CNPJ: 04.350.750/0001-44
Dízimo e ofertas gerais
Ag: 4210-2
C/C: 14946-2
Ag: 1573
C/C: 31010-7

ECONÔMICA FEDERAL

Somente oferta de construção
Ofertar

Cada um contribua segundo
propôs em seu coração.

Ag: 1046
Op: 003
C/C: 1678-9

Ag: 4210-2
C/C: 15562-4

Leitura Bíblica anual: Domingo: Nm 1-3 / Segunda: 4-6 / Terça: 7-9 / Quarta: 10-12 / Quinta: 13-15 / Sexta: 16-17 / Sábado: 18

ANIVERSARIANTES - 21 A 27 FEV
21/02
Delvair Caetano - F7-1
Felipe Moreira Rodrigues - On10-1
Maria Franciele Pequeno da Silva - N2-13
Valmir Santos Reis - I3
22/02
Alexsandro Martins de Christo - G10-2
Mariza Riquieri de Paula - F2
Patrick Camillato C. Crispim - On2-2
Helio Dondoni da Silva - S/C
Rodrigo Nunes do Couto - C1
Tatiana Bosa Caletti - F8
23/02
Elisandra Silva Souza Muller - N2-5
Laura Pompermayer Toledo - H7
Nagerlin Cedeno de Contreras - N2-5
Thaiane Feliciano da Silva - N2-13
Yasmin Ferreira Marinho - Z22
24/02
Eduardo Toledo Baêta - H7

Quarta:

Diac. Pablo
Tânia Motta

DOMINGO - 23/02/2020

Gilma Verly de Almeida - Q3-1
Kauan Correa Corcetti - Z22
Pedro Matos Gonçalves - Q3-2
Wilde Dias Silva - N8-11

		

25/02
Renata Felix Tavares - Q3
Vinicius Ribeiro Pinheiro - S/C
Willian de Souza Junior - On5

PÚLPITO

26/02
Moisés Fellype F.gomes de Oliveira - H3
Rosangela N. Sena Gasparini - G10-3
27/02
Maria Lucia Bispo - I4
Líderes de célula:
21/02: Felipe Moreira Rodrigues - On10-1
22/02: Mariza Riquieri de Paula - F2
22/02: Patrick Camillato Crispim - On2-2
23/02: Nagerlin C. Contreras - N2-5

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

PREGADORES

Quinta:
Sexta:

Pr. Claudiomiro
Jimmy Tarazona

Culto único - 18h		

Próx. Domingo - 01/03/2020
17h		

19h30

		 Pr. Félix dos Santos			 Miss. Andrea Ribeiro		Miss. Andrea Ribeiro
		 Prs. Valteci e Ary		
Prs. Félix e Claudiomiro		 Prs. Valteci e Fabiano

DOMINGO - 23/02/2020
		

Culto único - 18h		

Pbs. Roberto C. e Hezron / Israel

Próx. Domingo - 01/03/2020
17h		
Pb. Gilson / Tiago		

19h30
Pb. Luis Fernando

INTERCESSÃO DE CULTOS
DOMINGO - 23/02/2020

Próx. Domingo - 01/03/2020

		

Culto único - 18h		

17h		

		

Equipe Ester		

Equipe Débora		

19h30
Equipe Moisés

DIACONIA
DOMINGO - 23/02/2020
		

Segunda 24 à Domingo 01/03/2020

Culto único - 18h			Atividades da semana

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

CONSOLIDAÇÃO
DOMINGO - 23/02/2020
		

Culto único - 18h		
Equipe Efraim

Próx. Domingo - 01/03/2020
17h		
Equipe Isaacar

19h30
Equipe Zebulom

