15/12 SÁBADO
PREGADOR: PR. VICTOR BEJOTA
>ASA
“Amar e ajudar o próximo é servir a Deus e usar a Sua
palava para tornar este mundo melhor.” A ASA está
precisando de uma geladeira, um colchão de casal e
um colchão de solteiro. Quem puder ajudar, agradecemos.
>MISSÃO VENEZUELA - JANEIRO DE 2019
Estamos programando mais uma missão para Boa Vista - RO, para apoiar a ADRA Brasil em suas ações com
refugiados venezuelanos. Ainda não fechamos a data,
mas se você tiver interesse e quiser saber mais informações envie um WhatsApp para (41) 99514-8118.
>MINISTÉRIO DO SOM E MULTIMÍDIA
Está pensando em ajudar algum ministério e gosta
de trabalhar com áudio e imagem? O Ministério do
Som e Multimídia está precisando de novos colaboradores. Não há necessidade de conhecimento prévio,
pois tudo será ensinado. Procure-nos ao final dos cultos na cabine de som.
>MINISTÉRIO CONSULTORIA FINANCEIRA
1) Está precisando de orientação sobre como organizar seu dinheiro? Está endividado? 2) Quer sugestões
sobre como sair dessa crise? 3) Sua renda é a principal da sua casa? Como proteger sua familia em caso
de sua falta? 4) Vão casar? Qual a melhor forma de
lidar com o dinheiro nessa nova fase?
Essas e outras questões poderão ser tratadas em palestras e atendimento individual. Entre em contato
e agende uma conversa. http://www.iasdcentral.org.
br/ministerio/consultoriafinanceira

>BOLETIM INFORMATIVO

>VÍDEOS E FOTOS

A próxima edição será a última do ano. Então caso tenha
algum anúncio para colocar no boletim impresso, pedimos que envie ao email novoboletim@gmail.com até
a terça-feira, dia 18/12, às 17h30. O início das novas
publicações, no próximo ano, ainda não está definido.

Todas as gravações dos cultos, programações especiais
e as fotos, estão disponibilizadas no Facebook (www.
facebook.com/iasdcentralcuritiba), YouTube (www.
youtube.com/user/iasdcentralcuritiba) e no site da
nossa igreja (www.iasdcentral.org.br). Confira!

>CANTATA DE NATAL

PRÓXIMOS CULTOS

Estamos preparando um linda celebração e você é nosso
convidado especial! venha, convide os amigos e familiares. Nasce a Salvação, vamos cantar o nascimento do
Salvador! A partir das 18h, com o Presépio vivo, e logo
em seguida, às 20h, com o Musical.
>APP 7ME - ATUALIZAÇÃO DE EMAIL

DOMINGO 16/12 - 19h30 - Pr. Victor Bejota
QUARTA

19/12 - 19h30 - Pr. Denilson Souza

SÁBADO

22/12 - 10h00 - Pr. Paulo Bravo

PRIMEIRO DEUS

Para que você possa se cadastrar no app 7me, solicitamos que você atualize seu email na secretaria da igreja,
enviando para secretaria@iasdcentral.org.br. Agradecemos sua atenção e colaboração.

“Moisés, porém, disse ao povo: Não temais; estai
quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje
vos fará; porque aos egípcios, que hoje vistes, nunca
mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e
vós vos calareis.”—Êxodo 14:13,14

>ACAMPAMENTO DE JOVENS

>ANOTAÇÕES

Estão abertas as inscrições para o nosso Acampamento
de Verão, que será entre os dias 01 à 05 de março. Entre em nosso perfil do Instagram Jovens Central Curitiba
pois teremos uma promoção para os primeiros que se
inscreverem! Não fique de fora!
>MUTIRÃO DE NATAL 2018
Podemos Fazer Mais! O Mutirão é uma campanha
de arrecadação de alimentos e dinheiro para auxiliar
milhares de pessoas que estão em situação de risco.
As doações ajudarão não só no natal, mas também ao
longo de 2019. 40% serão utilizadas em projetos sociais
pelos jovens em duas etapas, férias de verão e férias
de inverno de 2019. 10% será destinado para o Lar de
Meninas Jardim Pinheiros. Faça sua doação, participe!
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