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Amanhã
Orando juntos
Nos sábados 7, 14 e 21 você
é convidado para orar com os
ministérios na sala de oração,
das 9h ao meio-dia. Esse tempo
faz parte do nosso propósito de
21 dias de jejum. Juntemos o
corpo em oração no 1º dia. É
amanhã! Vamos juntos!!!

Domingo
Dia do PME
Seja na EBD
ou nos cultos dominicais noturnos, você pode
consagrar sua oferta para o
nosso projeto social, que atende
centenas de famílias semanalmente. Coisas incríveis acontecem ali e o nome do Senhor é
exaltado. Conheça e participe!

Segunda-feira
Culto e Rede de Oração
Todas as mulheres da igreja
e amigas visitantes são convidadas para o 1º culto da mulher
2020 e retorno oficial da Rede
de Oração. Será às 19h30, no
templo. Preletora: Miss. Skarllathy Paiva.

EBD a todo vapor
Já estamos com nossos
cursos em andamento e ainda
há tempo para você se inscrever
em algumas salas. A sala Geral,
que funciona no templo, e ON
(jovens) e ZOOM (adolescentes)
no 3º andar, não precisam de
inscrição. Só chegar chegando!

Encontro: você
é fundamental!
Por isso, não deixe de convidar pessoas que são abertas
ao evangelho para este retiro
transformador. Será de 24 a 26
abril, no Sítio Muribeca.

Mais
“T enho - vos

(27) 981-427-973

Segunda a Sexta

mostrado em tudo que ,

trabalhando assim, é mister socorrer
os necessitados e recordar as palavras

Senhor Jesus: Mais bem-aventurado é dar que receber” (At
20.35).
do próprio

A filosofia que rege o mundo é diametralmente oposta àquela estabelecida
por Jesus. O mundo desaprova e
escarnece dos valores que regem
nossa conduta financeira. Numa
cultura em que a lei régia é levar
vantagem em tudo, ganhar tudo o
que puder, por todos os meios, de
todas as formas, em todo o tempo
e de todas as pessoas, para o seu
próprio deleite, o ensino de Jesus é
revolucionário: “Mais bem-aventurado é dar que receber” (At 20.35).
Ninguém é tão pobre que não possa
dar, nem tão rico que não possa
receber. Todos podem experimentar
essa bem-aventurança.
Dar não é tanto uma questão de
quanto dinheiro temos nas mãos,
mas de quanto amor temos no coração. Nós sempre somos ricos em
relação a alguém. Sempre haverá

Orando para
novos presbíteros

Estamos com presbíteros cujos
mandatos logo vão vencer e precisamos orar ao Senhor, pedindo direção
se serão reencaminhados e também
adicionar novos nomes. Homens
íntegros, que defendem a Palavra,
sejam integrados na vida da igreja,
amem o Senhor e a visão, e que tenham bom testemunho dentro e fora
da comunidade. No último Domingo
de março, 29, faremos uma consulta
à Igreja, sobre novos nomes, onde os
membros da Igreja podem manifestar
um nome. Até lá, é importante que
você comece a orar!

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

Quinta-feira

ievida@ievida.com.br

bem-aventurado é dar
do que receber!

CULTOS REGULARES
Domingo

ievida.com.br

Sexta-feira

19h30
15h
Tarde da Benção Noite da Benção

alguém mais necessitado do que nós.
Somos sempre desafiados a repartir
um pouco do que temos. Essa bem-aventurança de dar não é restrita
apenas aos ricos.
A Bíblia não condena a riqueza. Se a
riqueza é granjeada com honestidade
e trabalho e usada com generosidade e altruísmo, ela é uma bênção.
O problema não é ser rico, mas
avarento. O problema não é possuir
dinheiro, mas ser possuído por ele.
O problema não é ganhar o dinheiro,
mas retê-lo com usura. O problema
do mundo moderno não é escassez
de provisão, mas injusta distribuição.
Enquanto uns têm de sobra, outros
passam necessidade. Enquanto uns
morrem de comer, outros morrem de
fome. O que é jogado fora da mesa
de uns, falta na mesa de outros. O
problema da fome não é a falta de
alimento, é a falta de amor. Neste
texto aprendemos que a riqueza não é
para ser acumulada, mas distribuída:
O rico não pode fazer do dinheiro o
seu deus, nem pôr a sua confiança na
instabilidade das riquezas (1Tm 6.17).
Os ricos têm um grande ministério

ievida

ievida

que é ajudar os pobres. Eles precisam
ser generosos no dar. A generosidade
no ato de dar é o caminho da verdadeira
felicidade (At 20.35).
Jesus disse que dar não é um peso,
mas uma grande alegria. Esse privilégio
não é apenas um caminho excelente da
bem-aventurança, mas um dos mais distinguidos. Ofertar não é um ato que deve
ser praticado com tristeza, pois Deus ama
a quem dá com alegria (2Co 9.7).
Pr. Hernandes Dias Lopes.

Estudo de Célula
(09 a 14 de Março)

Levar a paz, uma nobre missão
Lucas 10.1-7
1 O texto nos diz: “Depois disso, o Senhor
designou outros setenta”. Que lições você
tira nesta expressão de Lucas?
2 O desafio de Jesus foi enviar de dois em
dois. O que você aprende com isto?
3 O texto diz: “Ao entrardes numa casa...”
Isso indica que devemos ir as casas. O
que você acha dessa ideia, é algo fácil para
você ou uma tarefa bem difícil?
4 Quais são as dificuldades que sua célula
está encontrando para descobrir os filhos
da paz e as casas de paz? O que fazer para
romper isto?

Igreja em jejum e votos

Vencemos a 1ª semana de jejuns e votos
em favor de nossas vidas, da igreja e pelo Brasil. Continuamos firmes e cremos numa mudança
radical e profunda em nossa vida
cristã.

Madrugada de Oração

Prosseguimos em nossa busca
incessante pelo Senhor, por isso
faremos uma madrugada de oração,
das 5h às 6h, de 16 a 20 de março;
e em abril iremos com as células no
“Vale da Bênção”. Não fique de fora,
envolva-se e queira mais de Deus.

Como ofertar ao PME

Uma maneira é depositar seu valor mensal diretamente na contacorrente da
Assoc. Beneficente Ágape,
conta: 6725-3, agência 4210-2
Banco do Brasil e depois consagrar o
comprovante em um dos cultos. Outra
forma é entregar no envelope próprio
o valor em um dos cultos.

Valeu demais: obrigado!

O PME agradece o empenho
dos irmãos no dia de ontem, para
alcançar 1500 visualizações em vídeo
institucional, a fim de classificar em
projeto na fundação Banco do Brasil.
Ore pelas etapas que seguem!

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”

Páscoa: lá vem os ovinhos!

Todos os irmãos devem estar
atentos à pressão que sofremos e,
principalmente, nossos filhos por
ocasião da páscoa com os chamados “ovos de páscoa”. Em breve os
supermercados já estarão enfeitados com esses “ovos”. Queremos
lembrar que a páscoa bíblica não
tem ovos, nem coelhos e sequer
nada doce. Isto é uma deformação e
uma profanação da Palavra de Deus.
Como filhos da luz precisamos lembrar sempre, e ministrar aos nossos
filhos, o verdadeiro sentido da Páscoa, o cordeiro pascoal, morto por
mim e por você, mas ressurreto ao
3º dia, está vivo, e em breve voltará!

Tema: “Revitalizar
para frutificar”

Acontece no dia 14 de Março,
Sábado, 19h, na IEV Porto Canoa,
uma ministração especial para
pastores e líderes em geral (células, ministérios, gp, etc). Ministra
a Palavra ao nosso coração o Pr.
Gedimar Araújo, da Igreja Evang.
Ágape em Santo Antônio, Vitória.
Convidamos a Igreja para participar. É aberto, não requer inscrição
nem pagamento. Salve essa data!
Endereço: Rua A,
424, P lanície da
Serra, Serra - ES.

Notas de Célula
Encontro com Deus

Acampadentro:
últimas vagas

Trabalhe no MB

O Encontro com Deus será realizado no período de 24 a 26 de abril,
o valor será R$ 130,00 e pode ser
parcelado em 2 vezes. Os líderes devem motivar a sua célula a participar
e convidar seus amigos e familiares.

Atenção, pais de adolescentes de
12 a 17 anos: estamos com poucas
vagas para o “Acampadentro Zoom”,
que acontecerá nos dias 20 e 21 de
março. O valor é R$ 40,00 já incluso
todas as refeições. Não viaja, inscreve seu garotão e garotona AQUI!

Os amigos não pagam

Culto Colheita Kids

Rede de Oração retorna

Os nossos amigos, colegas de
trabalho, vizinhos, familiares que
ainda não tiveram uma experiência de
salvação serão abençoados por nós.
Eles não pagarão. Invista em 1 vida.

Dia da verdade

Este é um culto mensal preparado
especialmente para nossas crianças
na idade de 3 a 11 anos. Lembrando
que as de 3 anos, caso usem fraldas,
um dos pais precisa acompanhar.
Quarta, dia 25, é o dia deles.

O Ministério Mulher
Bela convida irmãs que
já são membros da IEV para trabalharem nas atividades do ano: congresso, Rede de Oração, meseiras.
Interessadas, favor procurar Eliete,
Gyselle e Shaiene.

O retorno oficial da Rede será
junto com o culto da mulher no dia
09, às 19h30. A partir daí toda segunda estaremos com a Rede de Oração
funcionando e aguardando as irmãs
para clamarmos juntas diante do Pai.

Este ano realizaremos o evangelismo “Dia da verdade” no dia 04 de
abril. Já há alguns anos fazemos esse
trabalho evangelístico, declarando e
mostrando ao mundo que o dia 1° de
abril não é o Dia da mentira, mas sim
o dia da verdade, declarando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.

Deus e não podemos descuidar de nossa vida financeira em não se endividar e
não negligenciar a parte do Senhor. Os apelos são fortes e somos tentados
a comprar mais do que podemos ou precisamos. Cuidado! Queremos o favor
do Senhor e sua visitação, por isso não caia nessa armadilha e não deixe de
devolver o dízimo de toda a sua renda.

Casas de Paz

Igreja Evangélica Vida | CNPJ: 04.350.750/0001-44

As fichas das pessoas que forem
abordadas no evangelismo “ 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!

Fidelidade não se negocia
Estamos firmes em nosso propósito de 21 dias de jejum, buscando mais de

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: Lc 4-6 / Segunda: 7-9 / Terça: 10-12 / Quarta: 13-15 / Quinta: 16-18 / Sexta: 19-21 / Sábado: 22-24

ANIVERSARIANTES - 06 A 12 MARÇO
06/03
Carla Pereira Rosa - F4
Levi Oliveira dos Santos Dionizio - S/C
Claudionor Paganini - G10-2
Cleber Salaroli - N10-3
Eliziany Pinto da Silva Valadares - Q3
Luzia Bortolini Muniz - N9

11/03
Carlos Vinicius Fernandes Pires - On10-2
Giulia Massini - Z8
Luan de Souza Alegro - On10-1
12/03
Katia Andreia Silva Guzzo - I4
Raiane Lecchi Caliman - On2-1

07/03
Charlison Fernandes da Silva - LF-1
Simone Gomes Lobo - F8
Vanuza de Oliveira Silva Mariano - I3

Líderes de Célula:
07/03: Simone Gomes Lobo - F8
08/03: Herta Helena R. dos Santos - N2-15
08/03: Luciene Rosa dos Santos - N2-11
12/03: Raiane Lecchi Caliman - On2-1

Quarta:

Pr. Valteci Moreira

DOMINGO - 08/03/2020
17h		 19h30
Pb. Mengal / Pablo

Sexta:

Jimmy Tarazona
Thalita Vieira

Próx. Domingo - 15/03/2020
17h		19h30
Pb. Roberto / Ademir		 Pb. Hezron / Israel

INTERCESSÃO DE CULTOS
DOMINGO - 08/03/2020
17h		 19h30
Equipe Sara		

Equipe Davi

Próx. Domingo - 15/03/2020
17h		19h30
Equipe Rute		

Equipe Josué

DIACONIA
Segunda 09 à Domingo 15/03/2020

19h30		Atividades da semana

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

Quinta:

17h		19h30

PÚLPITO

DOMINGO - 08/03/2020

DIRIGENTES MANHÃ DE ORAÇÃO / 6h às 6h30

Próx. Domingo - 15/03/2020

Pr. Valteci Moreira		 Pr. Valteci Moreira		 Pr. Fabiano Sterquino		Pr. Fabiano Sterquino
Prs. Félix e Ary		 Prs. Fabiano e Claudio
Prs. Félix e Ary		Prs. Fabiano e Claudio

17h		

10/03
Kleber Rangel Bermudes - N8-11

Tiago Moreira

DOMINGO - 08/03/2020
17h		 19h30

Pbs. Ademar e Márcio

08/03
Herta Helena Ribeiro dos Santos - N2-15
Luciene Rosa dos Santos - N2-11
Maria Helena Rodrigues Caetano - F6
Rogerio Araujo Braga - N8

Terça:

PREGADORES

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

CONSOLIDAÇÃO
DOMINGO - 08/03/2020
17h		 19h30
Equipe Efraim		

Equipe Isaacar

Próx. Domingo - 15/03/2020
17h		19h30
Equipe Zebulom		

Equipe Isaacar

