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Hoje
Domingo com Jesus

Durante todo o domingo a igreja estará participando do “Domingo
com Jesus”, um dia inteiro de
adoração e oração. Encerraremos
com o culto das 18h.

Fechando campanha

Na próxima 5ª e 6ª feira, os
Ministérios Tarde e Noite da Bênção estarão encerrando mais uma
campanha e vão profetizar sobre
a vida familiar. Não perca. Será às
15h de quinta-feira e às 19h30 de
sexta-feira.

Manhã de oração
o aguarda

2020 será um ano de muita
oração, votos e consagração.
Participe da oração da manhã que
acontece de 3ª a 6ª feira, das 6h
às 6h30; ou até as 7h para os que
podem.

Próx. Domingo
Culto de Missões

No 1º domingo do mês
separamos para consagrar
nossa ofer ta missionária e
procuramos ter sempre uma
palavra sobre o assunto. Venha
com alegria.

Retorno
Ministério Infantil

Depois de merecido período de férias, nossos professores e auxiliares do Ministério
Infantil estarão retornando. Que
o Senhor abençoe cada um
pelo esforço e amor por esse
ministério.

O Encontro é para você

A família, a igreja e a sociedade precisam de
homens de verdade, homens de honra. Esse foi
o conselho de Davi a Salomão, seu filho, antes
de morrer. Há muitos homens famosos, ricos,
cultos, influentes, mas escasseiam os homens
de honra. Homem de honra é aquele cuja vida é
irrepreensível, cujas palavras são irresistíveis e
cujas obras são irrefutáveis. Homem de honra é
aquele que teme a Deus, ama a família e serve ao
próximo. Homem de honra é aquele que embora
pobre, enriquece a muitos; embora anônimo,
abençoa a muitos; embora longe dos holofotes,
ilumina a muitos.
Precisamos de homens de honra, homens que
tenham a coragem de amar a esposa como Cristo
amou a igreja. Homens que tenham o compromisso de ensinar os filhos pelo exemplo mais do
que pelas palavras. Homens que não terceirizam
a liderança de sua casa nem se esquivam do sacerdócio do seu lar. Precisamos de homens como
Abraão que levantou altares para adorar a Deus.
Precisamos de homens como Josué, que disse
para sua nação: “Eu e a minha casa serviremos ao
Senhor”. Precisamos de homens como Neemias,
que teve coragem de chorar e jejuar pelo seu povo
e se colocar nas mãos do Altíssimo para erguer
do pó a sua cidade. Precisamos de homens como
Paulo, que dispôs sua vida para servir a Cristo
na saúde e na doença, na riqueza e na escassez.

Este retiro não é somente para novos
convertidos e amigos do evangelho, mas
para todos que estão precisando de um
renovo espiritual. Inscrições na secretaria.
Valor R$ 130,00 e pode parcelar em 4
vezes, inclusive no cartão.

Retorno das células

Na 2ª semana de fevereiro, retornaremos às reuniões
regulares com uma comunhão
e os líderes não esqueçam:
reunião geral no templo, dia 05,
às 19h30.

Precisamos de homens que não se dobram diante
da sedução dos prazeres nem das perseguições do
mundo. Homens que enaltecem a verdade e combatem a mentira. Homens cuja vida é o avalista de
suas palavras.
Precisamos de homens de honra na política,
nos tribunais, na educação, na saúde, na igreja, no
comércio, na indústria e, sobretudo, na família. Somente homens de honra inspiram os mais jovens à
integridade. Chega dos discursos hipócritas daqueles
que estadeiam virtude no palco e rasgam todos os
códigos da decência nos bastidores. Precisamos de
exemplo e não de palavras, pois palavras sem vida
são propaganda enganosa, trovão sem chuva, árvores
cheias de folhas, mas desprovidas de frutos.
O conselho de Davi a Salomão nos ensina a
necessidade de prepararmos nossos sucessores.
Davi está morrendo, mas Salomão precisa pegar o
bastão e continuar sua obra. Davi está morrendo,
mas os princípios que governaram sua vida devem
continuar na vida de Salomão, seu sucessor. Os
homens de honra do presente precisam se inspirar
nos homens de honra do passado, pois a história
deve ser nossa pedagoga e não nossa coveira.
Os melhores dias do passado podem ser medidas
mínimas do que Deus pode fazer no presente.

Culto de Cura

Para a 2ª feira, dia 10 de
fevereiro, está agendado
o primeiro “Culto de
Cura Interior” e toda
a igreja é convidada.
Entrada franca.

http://hernandesdiaslopes.com.br

Obrigado, pastores Fabiano e Ary
Agradecemos e louvamos a Deus pelo zelo e
cuidado dos pastores Fabiano e Ary em cuidar da
igreja durante o mês de janeiro devido às férias
dos pastores Valteci e Félix. Que o Senhor renove e
abençoe esses dois companheiros e parceiros de
todas as horas.

“2020: Fortalecendo Valores”

Necessidade de adorar!

Todo ser humano tem um vazio dentro de si que é o lugar
que Deus deveria estar. Os que entregaram suas vidas a
Jesus já têm este lutar ocupado e agora a sua necessidade
é de alimentar o seu espírito através da comunhão com
Deus, leitura da Palavra, adoração e louvor. Nas celebrações
públicas e na célula você tem o privilégio santo de alimentar
o seu espírito com todas essas coisas. Seja um adorador
fiel e perseverante.

Ministério infantil retornando

PRÓXIMO DOMINGO - Louvamos a
Deus pela vida de nossos professores e auxiliares que estarão retornando com as salinhas
das crianças no horário do culto. Cremos que
temos muitas crianças sendo tocadas por Deus
através da vida desses amados irmãos.

Orientações aos pais

Informamos aos pais de crianças até
11 anos, exceto os bebês, que elas sobem
para as salinhas após o período de louvor. As
salas são por faixa etária.

Bebês são prioridade

Antes do início do culto, os bebês
podem ser encaminhados para o berçário,
pois a equipe já estará de prontidão para
recebê-los.

Precisamos de auxiliares

Estamos precisando de professores e
auxiliares para as salas do Ministério Infantil
de ambos os sexos. Os interessados precisam ser membros da igreja. Procure a Juliana
Mattos: 99228-1200.

Família é o alvo

A campanha TNB “4 semanas
semeando para 12 meses de colheita” encerra na pró-xima 5ª e 6ª
feira. Vamos profetizar e declarar
sobre sua família. Por isso, toda a
igre-ja é convidada a vir com sua família e apresentá-la diante do altar.

Pastores e obreira
retornando

No próximo final de semana,
estarão retornando às suas atividades, juntamente com suas
famílias, os pastores Valteci e Félix,
assim como a ministra de música
Fabíola. Que Deus abençoe a cada
um e que tenham um ano de vitória
e crescimento em Deus.

Agende esta data!!!

No dia 05 de fevereiro, às 19h30,
teremos uma reunião geral com toda a
liderança de células. Supervisores, líderes, colíderes e líderes em treinamento.

1ª Reunião: comunhão

O retorno das reuniões das células no dia 12 será para um tempo
de comunhão, para revermos os que
viajaram, compartilharmos como foi
o período de férias, enfim, para nos
prepararmos para um ano que será
de muito agir de Deus em nossas
células, para glória do Senhor.

Sua hora de fazer teologia

Nosso seminário teológico está com as matrículas abertas para o ano letivo de 2020. Acesse:
www.ievida.com.br/steb ou Instagram: @stebseminario. As aulas são semanais: terças e quintas,
19h às 22h, e iniciam no dia 11 de fevereiro.

Como devolver o dízimo
na IEV? (jan/2020)

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.

Encontro com Deus

Vamos começar o ano investindo em
nossa vida espiritual e na vida dos amigos.
O Encontro com Deus será no período de
24, 25 e 26/04. As inscrições poderão ser
feitas na secretaria da igreja.

Os amigos poderão participar

Faremos o Encontro no formato do retiro
de 2019, os nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos poderão participar,
mesmo que ainda não tenham se decidido por
Jesus. Eles não pagarão. Nós estaremos abençoando os nossos convidados com as nossas
orações e pagando para que eles participem.

Leitura Bíblica anual: Domingo: Ex 26-28 / Segunda: 29-31 / Terça: 32-34 / Quarta: 35-37 / Quinta: 38-40 / Sexta: Mt 1-4 / Sábado: 5-7

PREGADORES
Hoje - 26/01/2020

27/01
Beatriz Dala Barba Lopes - Q3-1
Jeremias Lisboa das Neves - S/c
Ana Clara Barreto Soares - H2

31/01
Cinthya Damasceno F. Lima - On10-2
Cintia Mara Moraes dos Santos Lovati - N2-1
Debora Cristina Souza Schmidel - L1
Joanilson Mengal - Q3-1
Juliana Mello de Matos - Z2
Morgana Lopes Harckbart Moreira - Z5
Odileia Martins Silveira Pretti - N9
Yan Yuda Sobreiro - H6
Erica Carla Leao Paiffer - S/c

28/01
Beatrys Ferreira Balbys - On10
Claudio Cezar S. Paganini - G10-2
Cátia de Souza Mattioli - D6-1
Jucimara Ferreira Moreira - N2-15
Mirian Lopes da S. Casteluber - R1
Rosana Gomes D. Pereira - F7-1
29/01
Vitorya Gava de Almeida - Z22
30/01
Gustavo Coutinho Lemos - F12
Sheyla Souza Chaves da Fonseca - N8-5

Líderes
28/01 - Cátia de S. Mattioli - Líder - D6-1
28/01 - Mirian L. S. Casteluber - Co-lider - R1
31/01 - Joanilson Mengal - Co-lider - Q3-1
31/01 - Juliana M. Matos - Co-lider - Z2
31/01 - Morgana L. H. Moreira - Líder - Z5

		

		Pr. Claudiomiro Caetano			 Irmão Francis Muller		
		 Prs. Fabiano e Ary			 Prs. Fabiano e Ary

PÚLPITO
Hoje - 26/01/2020
		

Jessé Amorim

Quinta:

Marcelo Rangel

Quarta:

Pr. Ary Barcelos

Sexta:

Thalita Vieira

Pbs. Roberto C. e Hezron / Ademir e Israel

INTERCESSÃO DE CULTOS
Hoje - 26/01/2020
		

Próx. Domingo - 02/02/2020

Culto único - 18h			 Culto único - 17h

		

Equipe Débora			

Equipe Débora

DIACONIA
Hoje - 26/01/2020

Próx. Domingo - 02/02/2020

Culto único - 18h			Atividades da semana

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

Terça:

Próx. Domingo - 02/02/2020

Culto único - 18h			 Culto único - 18h

Pbs. Ademar, Márcio e Mengal / Pablo

		

DIRIGENTES MANHÃ DE ORAÇÃO / 6h às 6h30

Próx. Domingo - 02/02/2020

Culto único - 18h			 Culto único - 18h

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

CONSOLIDAÇÃO
Hoje - 26/01/2020
		

Próx. Domingo - 02/02/2020

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

Equipes mistas

