BOLETIM DIGITAL
Sábado, 14 de julho de 2018

>FESTA DO PINHÃO
Hoje a partir das 18h30, teremos a tradicional Festa do Pinhão, no CCA Bom
Retiro. Com open de Pinhão e 2 vale quentão; além de brincadeiras, atrações e
comidas típicas! A entrada é R$10 + 1 Kg de alimento não perecível. Compareçam!
>CULINÁRIA SAUDÁVEL
22/07 às 15h - Fast Food
PARA CRIANÇAS com Leila Leyser
24/07 Terça-feira às 14h30 - Hoje é dia de Biscoito da Amizade!
Inscrições: (41) 3085-7737 (Valor R$30,00)
Local: Espaço Gourmet
>BEM PELO BEM
No mês de julho, estaremos em recesso das atividades no Espaço Bem Pelo Bem.
Voltaremos com os cursos, encontros e atividades em agosto. Obrigado!
>MINISTÉRIO BIBLIOTECA VIDEOTECA
A Biblioteca da Igreja Central elaborou um projeto de leitura dos livros do Espírito
de Profecia. Para quem se interessar consulte o edital no site:
http://www.iasdcentral.com.br/biblioteca
>ASA
A ASA convida a todos para participar da Campanha do Agasalho doando roupas,
mantas e cobertores. Tragam suas doações e deposite em nossas caixas. Também
estamos precisando de uma geladeira e de um botijão de gás. Participe!
>MINISTÉRIO IDADE DE OURO
Nossa Programação:
1. Lençóis Maranhenses: 19-26 de agosto de 2018
2. Holambra/Atibaia/UNASP: 30/08 - 2/09 de 2018
3. Caldas Novas: 27/10 a 02/11 de 2018
4. Dubai (NOVA DATA): março de 2019
Mais informações ligar para Luiz Cel. (41) 98889-6017

14 de julho - Sábado
15 de julho - Domingo
18 de julho - Quarta-feira
21 de julho - Sábado

10h
19h30
19h30
10h

Pr. Denilson Souza
Pr. Clemente Junior
Drª. Janice Browne
Pr. Adriano Camargo

>BOLETIM INFORMATIVO
Solicitamos aos ministérios que queiram divulgar suas atividades ou eventos no
boletim impresso, que encaminhem as informações até as quartas-feiras às
17h30 para o e-mail: novoboletim@gmail.com.
>MINISTÉRIO CAPELANIA HOSPITALAR
Você gosta de levar a palavra de Deus a enfermos e acamados? Se identifica com
a área de visitação a hospitais? Se respondeu sim a uma das perguntas acima,
convido você a fazer parte do ministério da Capelania Hospitalar. Entre em
contato com Nildete 41 98786-6558 ou Célia 41 98822- 2280 para mais
informações.
>SITE DA IGREJA
Algumas pessoas estão fazendo confusão com o endereço do site da nossa Igreja.
O endereço correto é www.iasdcentral.org.br e não www.iasdcentral.com.br
(esse pertence à Igreja Central de Salvador, Bahia). Então cuidado, verifique se
está digitando corretamente. Obrigado.

>MINISTÉRIO DA CONSULTORIA FINANCEIRA
O Ministério da Consultoria Financeira está atendendo solicitações para palestras
nos demais ministérios como também pessoas que queiram conversar
individualmente. Solicite agendamento através do link
http://www.iasdcentral.org.br/ministerio/consultoriafinanceira

Próximos Cultos

>MINISTÉRIO RUTE
Nosso ministério tem o foco de ensinar e
confeccionar peças em tricô e crochê e doar
às pessoas necessitadas. Sábado dia 30/06,
entregamos doação ao Asilo São Vicente de
Paula, 85 pares de botinhas feitas em lã e
mais de 200 pares de meias, para as senhoras internas nessa instituição. Nessa
visita tivemos a participação do Coral Central do Louvor e do Pr. Adriano
Camargo, com música e orações!
Nosso próximo trabalho é confeccionar mantas de retalhos para moradores de
rua. Venha fazer parte desse ministério, seja também uma Rute, doando parte do
seu tempo e um pouco do seu amor! Entre em contato com Maria Amantina, pelo
Whatsapp 99886-8738 ou e-mail: mariaamantina2@hotmail.com, nossos
encontros são às quartas-feiras, das 14h30 às 18h30 no Espaço Gourmet.

>VÍDEOS E FOTOS
Todas as gravações dos cultos e programações especiais, juntamente com 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!

Primeiro Deus

Contatos

“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de
vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se
glorie; Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as
boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.”
Efésios 2:8-10

secretaria@iasdcentral.org.br
41 3085-7737
Al. Dr. Carlos de Carvalho, 400 - Centro
www.iasdcentral.org.br
fb.com/iasdcentralcuritiba

