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Onde
anda você?

Além da ausência presencial, nossa
liderança tem sentido
sua falta nas trabalhos
online. Seja no Youtube ou Instagram, ainda está faltando você!
Honre e prestigie sua
Igreja, seus líderes
e pastores. Aqui nos
reunimos, nos amamos, nos cuidados e
crescemos.

e do amargo preço pago por nós!

Nunca foi sobre o coelho, os ovos ou o saboroso
chocolate. Trata-se do cordeiro, do sacrifício

Dia da
Verdade

Foi inédito, foi
diferente, foi muito
doido! Mas o que
exatamente não está
diferente ou muito
doido nesses dias?!?!
Fizemos nosso Evangelismo do Dia da
Verdade, 1º de Abril,
através de ligações e
vídeo-conferências.
Quer logo a melhor
par te? Houve decisões para Cristo, pessoas impactadas pela
Palavra ou uma simples oração! Valeu
d+ Igreja de Cristo!

(27) 981-427-973

ievida@ievida.com.br
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Que saudades de você! Sexta
tem bolo!
Hoje nossos pastores querem simplesmente manifestar isto a seu respeito.
Ore por eles, eles pagam o preço por nós. Faça uma ligação já que não deve
visitá-los nesse momento. Eles sentem a nossa falta e a recíproca é verdadeira!

Ceia em seu lar

No Domingo,
dia 12, no culto
das 18h, vamos ter
uma Ceia especial: em cada lar,
através do culto online, vamos
partir o pão e tomar o suco de
uva em família. Prepare uma
mesa, convide toda a família
para assistir o culto com você.
Desde já, crie expectativa em
seu coração, e ore por todos os
membros do seu lar. Compre 01
pão para repartir (é importante
o símbolo do repar tir). Faça
ou compre um suco de uva. E
quando formos ceiar em família,
registre esses momentos, a mesa
posta, e a família reunida para
este momento singular. Após o
culto, vamos todos postar nas
redes sociais com as seguintes hashtags: #CeiaEmFamília
#CorpoDeCristo #EleVoltará
#FamíliaIEV #IEVIDA #FamíliaDeCristo #AIGrejaNãoPara

Oferte para o PME

Esse Domingo é dia de ofertar para
nosso Projeto Mão Estendida. Mais de 150
famílias são abençoadas diretamente através
da sua ajuda. BB-> Ag 4210-2 / CC 6725-3.

Um povo fiel ao Senhor

Nossa fidelidade ao Senhor não depende
de circustâncias, de tempos fáceis e fartura
na mesa. Fidelidade ao Senhor é a atitude de
um coração aberto, que entende que tudo
vem dEle. Louvamos a Deus porque essa
Igreja não apenas entende isto, como pratica
essa verdade! CNPJ: 04.350.750/0001-44.
Ag: 4210-2
C/C: 14946-2
Ag: 1573
C/C: 31010-7
Ag: 1046
Op: 003
C/C: 1678-9

ievida.com.br

Igreja Evangélica Vida (IEV)

Domingo com Salas da EBD
Algumas classes da
novidades!
EBD retornaram seus en-

Este Domingo traz
novidades para você e contros, porém no formato
sua família nos traba- virtual, através de vídeo-conferências. É a Igreja
lhos da Igreja:
encontrando suas ma1) C ulto M atinal às neiras de se manter ativa!
09h, com louvor e uma
Palavra devocional.
2) Culto Kids às 17h,
ou seja, 1h antes do
culto das 18h. Vamos
trabalhar a Palavra na
vida de nossos filhos
através da contação de
histórias, o sentido da
Páscoa, e canções! Encerramos entre 17h30 e
17h40, para que tenha
tempo de se preparar
para o culto das 18h.
Tudo online em nosso
canal do Youtube!

Jejum nacional

As lideranças evangélicas estão convocando seus rebanhos
para um Jejum nacional
neste Domingo, dia 05.
Nossos pastores não
estão de fora, e convocam este rebanho a
unir-se a Igreja brasileira de Cristo. Hoje e
amanhã intensificamos
nossas orações, e no
Domingo, faremos um
grande JEJUM! Aleluia!

Pode até ter, mas
ele vai comer em dupla, com sua amada esposa Nininha.
Sexta-feira, dia 10, é
aniversário do nosso
Pr. Valteci. Com essa
reclusão social, ele
lamenta o fato de
não poder reunir e
receber os irmãos
em sua casa. Mas a
reclusão social não
significa isolamento. Faça uma festa
por vídeo-conferencia com ele, ligue
para ele, grite parabéns na janela dele,
faça um panelasso
em família e deixe
ele ouvir seus gritos
pelo telefone (risos).
Estamos em tempos
de nos reinventarmos para tantas coisas, e achamos que
isso também inclui
a forma de dar os
parabéns! Feliz aniversário Pr. Valteci!
Nós o amamos e o
honramos! Cuide-se
bem e da Nininha
também!

Estamos ONLINE em multi-plataformas!

Todos os nossos cultos estão sendo transmitidos no Youtube. Logo, é muito
importante que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho, para ser notificado
sempre que estivermos online. Também estamos presentes no Instagram, e diariamente, temos feito uma live, às 19h, com nossos pastores, dentro da campanha de oração
de Daniel. Também estamos presentes no Facebook e nesse momento avaliando a
possibilidade de ao menos uma vez por semana, termos online em nossa fanpage um
culto do Almoço com Deus. Portanto, nesse momento tão diferente, para não perdemos
o contato uns com os outros, é importante que você não somente conheça nossas
mídas sociais, mas também curta, siga e compartilhe todas elas com seus amigos
e parentes. Clique abaixo para saber mais!

