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Hoje
Culto de
Missões
No 1º domingo do mês,
como é de praxe, estaremos
consagrando nossa oferta
missionária e sendo ministrados pelo missionário Paulo.
Para nós é um grande privilégio ouvir um homem como ele
que é tão experiente no campo
missionário.

Amanhã
CAD
retornando
Após um período de recesso, para descanso dos
obreiros, o Culto Almoço
com Deus retorna amanhã,
de meio-dia às 13h.

Quinta-feira
Nova
campanha
de oração
“4 semanas semeando
para 12 meses de colheita”
(Mt. 7:7-8). Esta será a nova
campanha da Tarde da Bênção que se inicia na próxima
quinta-feira, às 15h.

Próx. Domingo
Culto pela manhã
Nas manhãs
de domingo, teremos cultos sempre às 9h.
Uma opção especial para você
adorar ao Senhor. Quem estará
ministrando a Palavra será o
irmão Paulo Motta.

Ceia do Senhor
Em nosso
culto único, às
18h, estaremos celebrando
a vitória de Jesus na cruz,
participando da Ceia do Senhor. Prepare-se e venha com
alegria.
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“... Alarga o espaço da tua tenda; estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças; alonga as tuas
cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda; a tua posteridade
possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas.” — Isaías 54.2, 3
Essa passagem bíblica fala
da necessidade de ampliarmos
as possibilidades de crescimento,
potencializarmos nosso avanço,
prepararmo-nos para um grande
resultado, para uma grande colheita. O contexto dessa passagem tem
em vista a figura de uma mulher
que nunca pôde ter filhos, sua
casa era vazia, não havia barulho
de crianças na casa. Talvez essa
mulher pensasse: “Para que eu
preciso de uma casa grande? Não
há filhos para enchê-la de vida! ”.
Todavia Deus vem e diz: “Faça uma
casa maior ainda, amplie sua casa,
pois vou lhe dar filhos e filhas que
encherão esta casa até transbordar
para a direita e para a esquerda”.
Diante desta promessa de Deus,
algumas coisas precisamos compreender e fazer.
1) Ser quem eu sou. Às vezes
nos sentimos pequenos, incapazes,
problemáticos e pensamos: se eu
fosse tal pessoa, aí sim seria um
vencedor. Ou se eu fosse como
fulano, tudo seria diferente. Deus
quer trabalhar em mim e através
de mim como eu sou. Tiago 5:17
diz que Elias era homem como nós,
mas orou e não choveu por 3 anos

Encontro:
inscrições
abertas!

O “Encontro
com Deus” acontecerá em abril e
a partir desta semana, você pode
fazer sua inscrição e pagá-la em até
quatro vezes.

Oração da manhã: venha!

De terça a sexta, das 6h às
6h30 ou até 7h para os que podem,
temos a nossa manhã de oração
acontecendo normalmente. Venha e
traga mais um.

e meio. Vencedor não é aquele que
está isento de problemas, é aquele
que vence e resolve os problemas.
Queira ser você mesmo, todavia
sendo trabalhado por Deus, sendo
capacitado por Ele.
2) Ouvindo a voz de Deus. Se
aceitarmos a prostração e a paralisia
da alma, jamais seremos curados.
O Filho Pródigo (Lucas 15) fez uma
declaração definitiva: “...me levantarei, irei ao meu Pai...”. Então, ele
fez aquilo que se propôs fazer. Não
importa se como o filho pródigo você
estava envolto de porcos e lavagens,
o que importa é que você ouça a voz
de Deus e diga: “me levantarei, irei ao
meu Pai...”. Amém!
3) Entrando no centro da vontade de Deus. A história da humanidade
está repleta de homens que obtiveram
grandes êxitos após muitas dores e
perdas. A fé de uma pessoa de Deus
se faz conhecida por sua determinação em confrontar a si mesmo e por
considerar que Deus tem sempre a
melhor solução. Conhecer e entrar na
vontade de Deus é um princípio para
o cumprimento da Sua promessa de
nos fazer transbordar de bênçãos
para a direita e para a esquerda.

4) Sendo justificado por Deus.
No mesmo capítulo e mesmo contexto da palavra central, Deus fala algo
lindo: ”Toda arma forjada contra ti
não prosperará; toda língua que ousar
contra ti em juízo, tu a condenarás;
esta é a herança dos servos do
SENHOR e o seu direito que de mim
procede, diz o Senhor ” (Is 54:17).
Aqui Deus fala de direito e justiça
que vêm da parte dEle. Deus acrescenta essa linda promessa porque Ele
sabe que a partir do momento que
uma pessoa se determina a ampliar
seus horizontes, a projetar coisas
grandes Nele, busca a geração de
filhos, chama à existência o que não
existe pela fé. A visão da obra da cruz
precisa estar muito clara na vida de
um cristão vitorioso, pois essa é a
justiça e o direito que vêm de Deus.
Nesse processo de ampliarmos as
estacas de nossas tendas, não podemos estar confiados em nossas
capacidades, habilidades, talentos
e justiças próprias. Devemos estar
confiados na justiça de Deus que é
Jesus Cristo, morto em nosso lugar.
Transbordaremos de bênçãos e o
inimigo não poderá nos deter.
http://www.redeapostolica.com.br

Relatórios no site
Precisamos de pessoas
na brecha

No período das férias muitas
pessoas viajam e a reunião de oração
matinal fica muito enfraquecida. Por
causa disso, queremos convidar e
convocar os irmãos, que estarão
frequentando a Igreja regularmente
neste mês de janeiro, para participarem da oração como também se
colocarem à disposição para dirigir
uma das manhãs. Ligue para a secretaria e dê o seu nome.

Está disponível no site da igreja,
www.ievida.com.br, os relatórios
anuais dos ministérios da igreja para
quem desejar acessar. Esta é a forma
de prestação de contas da igreja.

Uso das salas

Durante o mês de janeiro, todas
as salas do prédio da igreja ficarão
fechadas, exceto a sala de oração. Caso
algum ministério necessite de uma sala
aberta, deve ser solicitado à administração com antecedência. Precisamos
continuar visando reduzir as despesas.

“2020: Fortalecendo Valores”

Retornando
de férias

A nova campanha da Tarde da Bênção
estará abençoando e profetizando em uma
área de nossas vidas por semana. Iniciaremos com a saúde. Ve-nha apresentar seus
motivos e de sua família diante do Senhor.
Quinta-feira, às 15h.

Culto único
continua

Estamos realizando culto único
às 18h no mês
de janeiro e precisamos que você
divulgue aos seus
amigos e frequentadores da igreja.

Estamos muito desejosos e sonhando em retomar
a construção do novo templo
neste ano. Convidamos você
a estar conosco neste sonho
e na oração. Precisamos de
um mover de Deus na vida
financeira da igreja para termos os recursos necessários.

Manhãs de domingo Um Dia com Jesus
Estamos agendando para o dia 26/01 um “Doespeciais
mingo com Jesus”, quando passaremos o domingo
Estamos com a EBD de
férias, mas teremos cultos
nas manhãs de domingo no
templo. Em cada semana, um
irmão estará ministrando a Palavra de Deus. Nosso propósito
é estarmos cultuando das 9h
às 11h no máximo. No próximo
domingo estará pregando o
irmão Paulo Motta.

Nosso seminário teológico está com as
matrículas abertas para o ano letivo de 2020. O
Steb nasceu há 15 anos com o objetivo de ser
um curso teológico de qualidade, tendo em seu
quadro professores que são pastores de relativo
sucesso em seus bairros para transmitir aos
seminaristas a verdadeira vida pastoral. Acesse:
www.ievida.com.br/academia ou Instagram: @
stebseminário. As aulas são semanais: terças e
quintas, 19h às 21h.

Uma pessoa, membro ou não da igreja,
que for devolver o dízimo em cheque ou
dinheiro, precisa pegar um envelope que
fica no quadro próximo à saída do bebedouro, identificar com seu nome, telefone
e célula, caso tenha, e depois consagrar
no altar. Uma forma eficiente e melhor seria
o depósito ou transferência bancária. As
contas estão no verso do boletim. Depois é
só seguir os mesmos passos e consagrar
em um dos cultos.

Líderes descansando

buscando a face do Senhor. Será muito especial. Iniciaremos às 9h e iremos até o início do culto, às 18h.

Prepare-se e participe

Estar o dia inteiro desfrutando de um “Domingo
com Jesus” é uma experiência maravilhosa e incrivelmente renovadora. Por isso, queremos desafiar a
igreja a se preparar, orar e vir com o coração disposto
a ouvir o Senhor e adorá-lo com intensidade de alma.

SEMINÁRIO TEOLÓGICO BETESDA

Steb: matrículas abertas

Como devolver o dízimo na IEV?

Continuamos com
especialização

Para o ano de 2020, o
Steb continuará com a especialização em aconselhamento
cristão com ênfase em terapia
familiar. Serão 12 módulos, com
aulas uma terça por mês e duas
quintas/mês. O horário será o
mesmo das aulas do Steb: 19h
às 22h.

Matrículas
Steb na
secretaria

Durante o mês de janeiro, as matrículas para
o Seminário Teológico
Betesda – Steb, serão
realizadas na secretaria
da igreja no horário comercial, das 8h às 18h.

ESPACINHO DE CÉLULAS

Cada semana uma área

Esta semana o Pr. Claudiomiro retorna às suas atividades
após um merecido período
de descanso com a família.
Desejamos um ótimo retorno
e que Deus conduza o amado
obreiro em todas as coisas.

Sonhe e ore conosco

Em janeiro estamos com as
células paralisadas pela primeira vez.
Nosso propósito é que nossos pastores de células estejam desfrutando
de um período de descanso absoluto.

Desfrute da companhia

Uma boa opção no período de férias das células, quando não temos reuniões oficiais, é o grupo ou parte dele
investir nos relacionamentos de forma
informal e descontraída, valorizando a
companhia de cada um. Certamente vai
gerar mais intimidade e renovo.

Reunião geral

O retorno das reuniões de células
será em fevereiro. Faremos uma
reunião geral com toda a liderança
no dia 05 de fevereiro, quarta-feira, às
19h30. As reuniões dos grupos acontecem na semana seguinte, dia 12.

Leitura Bíblica anual: Domingo: Gn 13-15 / Segunda: 16-18 / Terça: 19-21 / Quarta: 22-24 / Quinta: 25-27 / Sexta: 28-30 / Sábado: 31-33

ANIVERSARIANTES - 05 A 11 DE JANEIRO
05/01
Christyan Venâncio Rodrigues
Furtado - On5-2; Carla Aparecida Alves de Paula - S/c;
Olinda Aparecida Conceicao - I1

09/01
Angela Maria da Silva Gomes Motta - S/c; Amanda
Correa Caetano - Z22; Nilza Arrigone - N8; Rafaela
Lopes Grippa Poleze - N7; Rosemery dos Santos
Ribeiro de Souza - G10-1; Ulisses Henrique Vasconcellos - S/c;

06/01
Michelle Rodrigues Ventura H6; Simone Ferreira e Silva
- N2-16.

10/01
Edson Costa Aildefonso - S/c; Edson Gomes da
Silva - S/c; Jackson Emanuel da Silva Souza - S/c;

07/01
Eliete Siqueira R. Santos On5-1; Elizabeth Barros Silva
Borges - C3-6;
08/01
Magno Pereira Schader - On5;
Sonia Silva de Freitas - S/c;
Sueli Alves Ronguetti - S/c;

11/01
Andressa Rebuli Ribeiro - N2-16; Izabelly Rodrigues
Martins - N2-18; Juliana Oliveira dos Santos - N2-14
Lideres

PREGADORES
Hoje - 05/01/2020
		

		 Miss. Paulo Gomes				 Pr. Fabiano Sterquino
		 Prs. Fabiano e Ary			 Prs. Ary e Claudiomiro

PÚLPITO
Hoje - 05/01/2020
		

Pbs. Ademar, Márcio e Mengal / Pablo

Hoje - 05/01/2020
		

Thalita Vieira

Quinta:

Jonas Guimarães

Quarta:

Jessé Amorim

Sexta:

Marcelo Rangel

Próx. Domingo - 12/01/2020

Culto único - 18h			 Culto único - 18h
Equipe Rute			

Equipe Ester

DIACONIA
Hoje - 05/01/2020

Próx. Domingo - 12/01/2020

Culto único - 18h			Atividades da semana

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

Terça:

Pbs. Roberto C. e Hezron / Ademir e Israel

INTERCESSÃO DE CULTOS

		

DIRIGENTES MANHÃ DE ORAÇÃO / 6h às 6h30

Próx. Domingo - 12/01/2020

Culto único - 18h			 Culto único - 18h

		

05/01 - Olinda Aparecida Conceicao - Líder - I1
06/01 - Michelle Rodrigues Ventura - Líder - H6
06/01 - Simone Ferreira e Silva - Co-lider - Lf-2

Próx. Domingo - 12/01/2020

Culto único - 18h			 Culto único - 18h

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

CONSOLIDAÇÃO
Hoje - 05/01/2020
		

Próx. Domingo - 12/01/2020

Culto único - 18h			 Culto único - 18h
Equipes mistas		

Equipes mistas

