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A Igreja se move
em oração

A campanha de Daniel tem nos
conectado com o Pai e também uns
aos outros. Estamos orando 3 vezes
ao dia, toda a Igreja, e tem sido um
momento tremendo. O Senhor tem
acalmado nosso coração e vem
falando a cada um profundamente. Se
você ainda não entrou conosco nessa,
não são seus pastores ou líderes que
o aguardam, mas o Senhor mesmo
espera estar com você. As 06h, 13h
e 19h, fazemos 30 minutos de oração.

Igreja no Instagram

(27) 981-427-973

Nesse tempo diferente que
temos vivido, nossos pastores
estão diariamente se encontrando com a Igreja, através de
transmissões ao vivo, direto de
nossa sala de oração. Para participar, você precisa fazer o seu
cadastro no Instagram e seguir
a Igreja (@ievida). Dessa forma,
toda vez que estivermos online,
você será notificado pelo app.
Então até lá! Nos vemos para
orar juntos às 19h, todos os dias,
até o dia 13 de abril.

ievida.com.br

Células online

São em tempos como esse
que percebemos como o Senhor
cuida de nós, e faz com que a Igreja
permaneça firme e entrelaçada. Se
não presencialmente, pelo menos no
mundo virtual. Muitas células têm se
reunido através de aplicativos de vídeo conferência, como Skype, Zoom,
Google Duo, Whatsapp, entre outros.
E com isso, a Igreja não para e jamais
será parada, quando servos fiéis ao
Senhor, se comprometem em adorar
a Ele como corpo de Cristo. Para o
alto e avante Igreja do Senhor Jesus!

ievida@ievida.com.br

ievida

Cuidado com golpes virtuais

ievida

Sempre que algo chama atenção demais das
pessoas em qualquer lugar do mundo, os aproveitadores também aparecem. Com a pandemia atual e
a reclusão social, os meios digitais e virtuais estão
ativos e bastante frequentados. Logo, os crackers e
hackers se aproveitam para tentar causar prejuízos,
sejam eles financeiros, emocionais ou até mesmo espirituais. Sendo assim, cuidado! Não clique em links
que você receba nas redes sociais, mesmo que seja
de pessoas conhecidas. Elas sem querer também são
enganadas e repassam informações na melhor das
intenções. Sempre verifique a procedência, observe
os detalhes, e confirme com cuidado a procedência
do que recebeu.

