Sábado - Reunião de Jovens - 20h
Domingo - 10:00h Culto Matinal
18h Celebração
Horário da secretaria: 7:30h às 12h e 13:30h às 17h
E-mail: secretaria.iceso@gmail.com , Tel. (62) 3285-5480

AGENDA DE SETEMBRO
10 e 11 - 15ªAniversário da ICESO
24 - Passeio dos Adolescentes
25 - Ceia às 10h

Ano XV nº 35 - Goiânia,28/08/2016
TEMPO DE ORAÇÃO
Toda terça-feira às 20h - Venha orar pela
sua vida, família, questões especícas,
igreja, missões e pelo Brasil.

ESCALA DA RECEPÇÃO POR PG
15º ANIVERSÉRIO DA ICESO
28/08 - M/N - PG do Gerbson
Tema: A Força da Igreja no mundo Perdido
01/09- M/N - PG do Fernandinho
Preletor: Armando Bispo - IBC Fortaleza
obs: a escala completa está a xada no Dias: 10/09 às 19:30h
mural.
11/09 - pela manhã às 10h e a noite às 18h.
Participe e convide seus amigos!
MUSICAKIDS: Cantata de Natal prevista
DÍZIMOS E OFERTAS ONLINE
para 11/12.
Aberto para as crianças do MúsicaKids e Você que deseja fazer suas ofertas e
todas da igreja a partir de 1 ano de idade dizímos online, entre em contato com a
que puderem participar do teatro! Pedimos secretaria pelo 3 2 8 5 - 5 4 8 0 o u p o r e aos pais que entrem em contato com m a i l : secretaria.iceso@gmail.com, para
Cláudia ou Prof. Carol a fim de se mais informações.
inscrever seus filho! obs: haverá uma OPORTUNIDADE PARA SERVIR
taxa de 50,00 para cobrir com os custos Necessitamos de pessoas para servir no
de figurino e cenário.
ministério Biblikids, BabyKids, Geração
Kids. Quem se interessar por um ministério
NOVA CLASSE DE JOVENS
ligue na secretaria da ICESO.
Neste Domingo começa a nova classe de
jovens após o louvor. O tema abordado é Sempre que precisar entre em contato
‘‘O namoro que Deus sempre quis’’
com a Secretaria ou use o CartãoResposta no nal deste.

