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Domingo: 1º de março
Abertura da EBD
A igreja apaixonada por
Cristo e desejosa em crescer
na fé e na sã doutrina, participa da abertura da EBD, no
templo, às 09h. “Não fique na
bed, vem pra EBD!”

Culto de missões
Nos dois cultos missionários de domingo, dia 1º março,
seremos ministrados pela líder da base Jocum em Vitória,
Ândrea Ribeiro, uma mulher
apaixonada por missões.

Segunda-feira
Igreja inicia jejum
Iniciaremos 21 dias de jejum na segunda-feira, dia 02.
E nos sábados 7, 14 e 21 você
pode vir orar com os ministérios
na sala de oração, das 9h ao
meio-dia. Disponibilizaremos
outras salas para que todos
possam orar.

Próx. Domingo: 8 março
EBD nas salas
No domingo, dia 8, as salas da EBD retornam com todo
vigor e alegria. Todos estarão
no templo, às 9h, e logo em
seguida iremos para as salas.

Ceia do Senhor
Também no dia 8 vamos
sentar à mesa com o Rei dos
Reis e celebrarmos a vitória
de Jesus na cruz. É dia da Ceia
do Senhor, um momento único
na igreja.

Vamos ganhar almas
O “Encontro com Deus” é
uma poderosa arma para ganharmos pessoas para Jesus, discipular e multiplicar nossas células.
Invista em alguém, convide.

(27) 981-427-973

IEV

21 DIAS DE JEJUM
“Estamos em guerra”. Esta foi a palavra que mais ouvimos no “Domingo
com Jesus” realizado no dia 23. E
sabemos que as armas de nosso
exército não são carnais, mas poderosas em Deus, por isso tomaremos
posse da arma do jejum a partir do
dia 2, próxima segunda-feira, até 22
de março. Toda a igreja é convocada
para este tempo, afinal de contas,
todos nós estamos precisando de
algo novo da parte de Deus, além
de restaurarmos o valor do jejum em
nossa vida espiritual. Diante desta
convocação, repassaremos algumas
orientações.
a) Jejum parcial: É o chamado jejum

de Daniel: “… Manjar desejável não
comi, nem carne, nem vinho entraram
em minha boca, nem me ungi com
óleo algum, até que se passaram as
três semanas” (Dn 10.2,3). Daniel diz
exatamente o que ficou sem ingerir:
carne, vinho e manjar desejável. Normalmente o jejum parcial é praticado
em períodos maiores ou quando a
pessoa não tem condições de se
abster totalmente do alimento (por
causa do trabalho ou medicamentos,
por exemplo).

“Que domingo foi esse?”
Com esta expressão, a igreja
que participou do “Domingo com
Jesus” no dia 23 definiu o que
experimentamos em um dia inteiro
de adoração, clamor e ministrações.
Foi um domingo que percebemos
claramente cadeias e prisões sendo
quebradas na vida do nosso povo e,
consequentemente, na igreja. Queremos mais de Deus para nós!

Segunda a Sexta

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

Jejum
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normal:

É a abstinência
de alimentos, mas com ingestão de
água. Foi a forma que nosso Senhor
adotou ao jejuar no deserto (Mt 4.2).
Denominamos esta forma de jejum
como normal, pois entendemos ser
esta a prática mais propícia nos jejuns
regulares (como o de um dia).
c)

J ejum total : É abstinência de
tudo, inclusive de água. Na Bíblia
encontramos poucas menções de
ter alguém jejuado sem água, e isto
dentro de um limite: no máximo três
dias. A água não é alimento e nosso
corpo depende dela a fim de que os
rins funcionem normalmente e que as
toxinas não se acumulem no organismo. Há dois exemplos bíblicos deste
tipo de jejum: Ester, num momento de
crise em que os judeus (como povo)
estavam condenados à morte por um
decreto do rei (Et. 4.16). Paulo, na
sua conversão, também usou esta
forma de jejum devido ao impacto da
revelação que recebera: “Esteve três
dias sem ver, durante os quais nada
comeu, nem bebeu” (At 9.9). Não há
nenhuma outra menção de um jejum
total maior do que estes (a não ser o de
Moisés e Elias numa condição diferente, pois estavam sob o sobrenatural de
Deus). A medicina adverte contra um
período de mais de três dias sem água
como sendo nocivo. Devemos cuidar
do corpo ao jejuar e não agredi-lo,
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lembre-se de que estará lutando contra
sua carne (natureza e impulsos), e não
contra o seu corpo.
Aos irmãos que não estão habituados a
fazer jejum regularmente, orientamos que
iniciem pelo parcial, escolhendo uma manhã ou tarde de consagração. No decorrer
dos dias, a quantidade de horas pode ser
aumentada. O impor tante é par ticipar
e estar conectado com Deus, orando,
declarando ou lendo a Palavra; quem ora
em línguas, pode usar este recurso onde
estiver, mas de forma discreta. Cuidado
com seu corpo, caso vá fazer um jejum
prolongado por dois ou três dias, com uma
refeição apenas por dia pela primeira vez, é
aconselhável buscar ajuda sobre o assunto.

Estudo de Célula
(02 a 07 de Março)

Firmes em nossa fé
Hb. 10:32-39; 11:1-3; 13
1 Em sua opinião, o que os vs. 32-36 nos
alertam a respeito de termos uma fé
vibrante?
2 Leia Hb. 11:13. Por que esta afirmação não
pode abalar nossa fé?
3 A fé nos dá convicção de coisas que não
vemos (11:1). Como isso lhe motiva a
perseverar e não paralisar nesses dias tão
corridos?
4 Hoje você pode afirmar que está disposto
a melhorar o nível de sua fé? Pode compartilhar?

Orando aos sábados
Durante os sábados 7,
14 e 21 a equipe do Ministério de Células estará orando
das 9h ao meio-dia na sala
de oração. Estamos convidando outros ministérios e quem quiser participar conosco. Não tem programação,
mas certamente teremos unidade nos
clamores ao Senhor. Venha, mesmo
que não possa ficar todo o período.

Intensificando a busca

Depois do
“Domingo com
Jesus”, vamos
para uma madrugada de oração, das 5h às 6h,
nos dias 19 a 20 de março. Queremos mergulhar mais, queremos
mais santidade e poder de Deus para
vencermos as nossas guerras. Não
perca. Organize-se, traga sua célula
e sua família.

Vamos ao “Vale da Bênção”: Dentro da visão de fortalecer valores e buscar mais a Deus, em abril,

as células farão pelo menos uma reunião do seu grupo no “Vale da Bênção” em Mata da Serra. Você e sua célula
não serão mais os mesmos.

CULTOS REGULARES
Domingo

b)
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Quinta-feira

Sexta-feira

19h30
15h
Tarde da Benção Noite da Benção

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”

Parabéns Pr. Fabiano!

Quarta-feira, dia 4, o Pr. Fabiano
estará aniversariando e nossa oração
é que o Senhor o abençoe e prospere
de forma maravilhosa. Não deixe de
cumprimentar esse homem que Deus
separou para ser o pastor que cuida
da área de família na igreja.

EBD: última semana

Você só tem essa semana para
se inscrever nos cursos que se iniciam no Domingo, dia 08 de março.
Veja abaixo as vagas e inscreva-se:

Cursos

Vagas

Visão Celular I - Trilho da IEV

22

Visão Celular II - Trilho da IEV

38

Finanças para Casais - Trilho da IEV 04
Finanças Individual - Trilho da IEV

14

Mulher Única - Segunda-feira

06

Homem ao máximo		

04

Coragem (homens) 		

05

O poder do potencial (homens)

06

Educ. Filhos a maneira de Deus

01

LIFE (English - Bible Studies)
Transformadas p/ transformar (mulh) 07
ON Jovens (Não requer inscrição)

50

ZOOM Adolescentes - 12 à 17 anos

30

Libertação			

06

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

03
30
Ilimitado

Notas de Célula
Encontro com Deus

O retiro espiritual “Encontro com
Deus” será realizado no período de 24
a 26 de abril. Todos podem participar:
crentes maduros, líderes, novos
convertidos e pessoas ainda não
convertidas ao Senhor. Os líderes devem motivar a sua célula a participar
e convidar seus amigos e familiares.

Invista em1 amigo!

Ore ao Senhor para que Ele
mesmo mostre a pessoa que deve
ser convidada para o retiro “Encontro
com Deus”. O valor é de R$ 130,00
e pode ser parcelado em 2 vezes.
O nosso convidado não crente não
paga, e a célula abençoa com o valor.

Dia da Verdade

O evangelismo “Dia da Verdade”
será realizado no dia 04 de abril,
no sábado. Organize-se para estar
conosco. Alcançar o perdido é nossa
missão de vida!

Casas de Paz

As fichas das pessoas que serão
abordadas no evangelismo do “Dia
da Verdade” serão utilizadas para a
campanha Casas de Paz. Estamos
crendo que muitas pessoas serão
alcançadas e terão interesse em
abrir as suas casas para fazermos a
campanha. Ore por isso!

Mulheres convocadas

Acampandentro ZOOM

MB: trabalhe conosco

Colheita Kids retorna

Na 2ª feira, dia 9 de março, às
19h30 teremos o nosso 1º culto da
mulher de 2020 e retorno oficial da
Rede de Oração. Quem ministra a
Palavra é a miss. Skarllathy Paiva.
Traga suas amigas, o culto é aberto
a todas mulheres.

Para 2020 o Ministério Mulher
Bela convida irmãs que são membros
da IEV para fazer parte deste ministério, que abrange congresso anual,
Rede Oração, cultos e outros. As
interessadas devem procurar: Eliete,
Shaiene ou Gyselle.

Os adolescentes de 12 a 17 anos
tem programação especial nos dias
20 e 21 de março: “Acampadentro
Zoom”. O valor é R$ 40,00 já incluso
todas as refeições. No Portal de Inscrições você tem mais informações.
Olha o recado no INSTA para você!

Na quarta-feira, dia 25, o culto
para crianças de 3 a 11 anos estará
de volta, é o nosso “Colheita Kids”.
Os pais precisam ficar atentos com as
orientações que serão publicadas nos
próximos boletins para todos desfrutarem o máximo deste evento lindo.

Dízimo é primícia
Nosso Deus não é Deus de sobra, de resto. A ordem de Deus é: “Honra
ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda...”
(Pv. 3:9). Os homens fiéis sempre separam o melhor para Deus, ou seja,
as primícias. O profeta Ageu diz que o infiel recebe salário e o coloca num
saco furado, vai perder tudo, pois o que é roubado de Deus foge entres os
dedos (Ag. 1.6). Não caia nessa armadilha, seja do grupo dos fiéis, aqueles
que declaram que seu amor pelo Senhor é maior que o apego ao dinheiro.

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 19-21 / Segunda: 22-24 / Terça: 25-27 / Quarta: 28-30 / Quinta: 31-33 / Sexta: 34-36 / Sábado: Lc 1-3

ANIVERSARIANTES - 28 FEV A 05 MAR
28/02
Elisethe Fernandes Pires - F8
Maria Cristina da Silva Arcanjo - F8
Marly Ferreira de Souza - I3
Sergio dos Santos Machado - C3-1
01/03
Bianka Rangel Miranda Fuller - S/C
Jessica Silva da Cunha Jacobsen - S/C
Júlia Godoy Simor - Z5
Rhenata Grecco Bauer Carvalho - C3
Tardiane F. de Assunção Morati - N2-1
Thiago Dornellas Paiva Correa - Z20
02/03
Ana Cristina Rodrigues Miranda - L1
Gabriel Martins Vasconcelos - Z22
Gleicielly Vieira Anchieta - N2-4
Nicolly Ferreira Moreira - N2-15
Taisa Nunes do Nascimento - H2
Vandeli Rocha Coelho - N7

03/03
Denilson Pereira Pimentel - F6
Karina Aparecida dos S. Machado - C3-1
Paula Marquez - N2-14
04/03
Eliana de Oliveira Fernandes - N2-14
Fabiano Pereira Sterquino - N2-17
Giselle Correia Lobeu de Oliveira - C3-1
05/03
Suelen Ferreira Amorin Domingues - S/C
Jonã Machado Teodoro - On14

Quarta:

Tiago Moreira
Valteci Moreira

DOMINGO - 01/03/2020
17h		 19h30

Líderes de Célula:
28/02: Elisethe Fernandes Pires - F8
28/02: Sergio dos Santos Machado - C3-1
01/03: Tardiane F. Assunção Morati - N2-1
01/03: Thiago Dornellas P. Correa - Z20
04/03: Fabiano Pereira Sterquino - N2-17

Quinta:
Sexta:

Jessé Amorim
Roberto Bernardino

Próx. Domingo - 08/03/2020
17h		19h30

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

PÚLPITO
DOMINGO - 01/03/2020
17h		 19h30
Pb. Gilson / Tiago		

Pb. Luiz Fernando

Próx. Domingo - 08/03/2020
17h		19h30
Pbs. Ademar e Márcio		 Pb. Mengal / Pablo

INTERCESSÃO DE CULTOS
DOMINGO - 01/03/2020
17h		 19h30

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

PREGADORES

Equipe Ester		

Equipe Débora

Próx. Domingo - 08/03/2020
17h		19h30
Equipe Sara		

Equipe Davi

DIACONIA
DOMINGO - 01/03/2020
17h		

Segunda 02 à Domingo 08/03/2020

19h30		Atividades da semana

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

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

CONSOLIDAÇÃO
DOMINGO - 01/03/2020
17h		 19h30
Equipe Zebulom		

Equipe Isaacar

Próx. Domingo - 08/03/2020
17h		19h30
Equipe Efraim		

Equipe Isaacar

