BOLETIM DIGITAL
Sábado, 19 de maio de 2018
>ORQUESTRA SINFÔNICA DA UNASP-SP
Em única apresentação em Curitiba, a Orquestra Sinfônica da UNASP se
apresentará amanhã às 19h30 aqui na igreja. Venha e traga seus amigos!
>MINISTÉRIO RAÍZES
Hoje está começando a nova turma do “Conhecendo a minha História”; se você
é recém batizado ou quer aprofundar seus conhecimentos sobre a história do
Adventismo, participe! Estamos na primeira sala do terceiro andar.
>CULTO JOVEM
Hoje teremos nosso Culto Jovem às 18h30 na garagem da Igreja, com a
participação do Pr. Tiago Rodrigues, orador da última Semana de Oração Jovem.
Venha e traga seus amigos! O estacionamento ficará fechado para entrada e
saída das 18h30 às 19h30.
>MINISTÉRIO PESCADORES
Quer ajudar no evangelismo? Amanhã, 20/05, às 10h30, na entrada do Parque
Barigui (pelo estacionamento Renault - próximo a academia ao ar livre), nós
divulgaremos a semana de oração com o pastor Luis Gonçalves. Participe!
>CURSO PARA NOIVOS
O Ministério da Família convida os casais que planejam se casar ainda este ano
a participar do Curso para Noivos. O curso é bem dinâmico (ministrado em um
único dia) e contará com a participação de diversos palestrantes. O curso é
importante para todos os casais, mas obrigatório para os noivos que pretendem
casar numa Igreja Adventista. São 2 opções de datas disponíveis: 24/06 ou
23/09. As inscrições para o curso de 24/06 já estão abertas e poderão ser feitas
até dia 15/06 em horário comercial na secretaria da Igreja ou com Lídia Kemper
pelo whatsapp (41) 99908-1549. As vagas são limitadas e o curso é gratuito.
>VENDA ACAMPAMENTO DE GUACIARA
Para melhor atender aos projetos voltados à nossa juventude, a Comissão da
Igreja deliberou pela venda do imóvel do nosso Acampamento de Guaciara.
Assim, antes de oferecer para possíveis interessados externos à nossa
comunidade, franqueamos a oportunidade aos membros de nossa Igreja que
tenham eventualmente interesse em adquirir a área. As informações técnicas e
comerciais necessárias podem ser obtidas junto ao irmão Jamil Baleche no
telefone (41) 99979-6700 ou e-mail: jamil.baleche@mundialnet.com.br. Os
interessados deverão entregar uma proposta na secretaria da igreja em
envelope lacrado com o título “Proposta de Aquisição de Guaciara” até o dia
30/05/2018.
>MINISTÉRIO DA MULHER
Convidamos a todas as mulheres que têm alguma habilidade manual e queiram
doar seu tempo em prol do Lar das Meninas a participarem do Projeto Bonecas.
Este projeto acontecerá amanhã às 15h no Bem Pelo Bem. As bonecas
confeccionadas serão vendidas e sua renda será revertida ao Lar das Meninas.
Informações com Simoni (41) 99936-6013.

>MINISTÉRIO RUTE
Encontro semanal às quartas-feiras, das
14h30 às 18h30. Estamos confeccionando
botinhas em lã de tricô e crochê, para as
senhoras do Asilo São Vicente de Paula de
Paula. Se você quer aprender, apareça e
venha dar um pouco do seu tempo e seu amor a quem tanto precisa! Agora
também com curso de pintura em tecido a cada 15 dias, na próxima quarta
teremos aula.
>MINISTÉRIO RAABE
Nosso ministério está arrecadando produtos de higiene pessoal, você pode ajudar
com pasta de dente e sabonete. Precisamos arrecadar mais ou menos 300
produtos, quem puder ajudar é só levar na classe da escola sabatina Conforto em
Cristo no 3º andar na galeria com a Kellen 99262- 1229 ou com José 99138-1938.
>DESBRAVADORES
Amanhã teremos uma reunião especial! Iremos participar de uma programação
da ASP na gravação do “Feliz7Play”. Essa programação ocorrerá no Parque
Náutico de São José dos Pinhais. Nos encontraremos às 8h no CCA de onde sairá o
ônibus; com retorno previsto para as 17h. Se alguém preferir levar seu
desbravador de carro, esteja à vontade! Cada um precisa levar seu
lanche/almoço e sua garrafinha de água! Estejam vestidos com o agasalho
vermelho (principalmente o casaco) e a camiseta quadriculada e o lenço!
Também devem levar o material das classes! Qualquer dúvida e informações:
Wilson Junior 98532-4623 ou Marcos Arndt 99121-1864.
>MINISTÉRIO SAL DA TERRA
O Ministério Sal da Terra convida você a participar do Treinamento para Duplas
Missionárias, que será realizado no dia 24/06, na chácara “Recanto Maranata”.
Será um evento descontraído, em meio à natureza, com a participação especial
do orador do canal “A Última Verdade Presente”, Jefferson Araujo! Qualquer
dúvida, entre em contato com a direção do ministério: Guy 99953-6395, Joeide
99614-9304, Vilmar 99209-6961.
>MINISTÉRIO DA CONSULTORIA FINANCEIRA
Nosso ministério está atendendo solicitações para palestras nos demais
ministérios, como também de irmãos e pessoas que queiram conversar
individualmente.
Solicite
agendamento
através
do
site
http://www.iasdcentral.org.br/ministerio/consultoriafinanceira. Os atendimentos
individuais são realizados em algumas sextas-feiras do mês, durante a tarde, na
IASD Central.

>ASA
A ASA está necessitando de roupas masculinas de inverno e um botijão
de gás. Quem puder doar, agradecemos.

>MINISTÉRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO
Criado para formar uma equipe de voluntários em áreas da administração e
gestão, o novo Ministério será formado por pessoas que desejam contribuir com a
organização administrativa da IASD Central em ações específicas de apoio ao
Ministro da Administração, ao Ancionato e aos Pastores atendendo demandas
específicas tais como: controles internos, controle patrimonial; planilhas
financeiras; planejamento; organização e métodos; pesquisas e estatísticas; etc.
Convidamos a todos os interessados para uma reunião inicial no próximo sábado 26/05 às 15h30 na Sala de reuniões - Piso 0.

>MINICENTRO WHITE
Informamos que hoje às 17h daremos continuidade a leitura participativa do
Livro “MENTE, CARÁTER E PERSONALIDADE”, nos MINICENTROS, 2º andar - sala
2. Participe!

>MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO
Está acontecendo um censo com todas as pessoas que frequentam nossa igreja.
Se ainda não preencheu, pegue o questionário na recepção ou preencha online
pelo site da igreja: http://www.iasdcentral.org.br.
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Próximos Cultos
19 de maio - Sábado
20 de maio - Domingo
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26 de maio - Sábado
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Pr. Paulo Bravo
Orquestra Unasp
Pr. Victor Bejota
Pr. José Santos
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