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AGENDA DE AGOSTO
28 - Ceia - 10h

TEMPO DE ORAÇÃO
Toda terça-feira às 20h - Venha orar
ESCALA DA RECEPÇÃO POR PG
pela sua vida, família, questões
14 - M/N - PG do Gunther
especícas, igreja, missões e pelo
21- M/N - PG do
obs: a escala completa está a xada no Brasil.
mural.
GMI - Geração Maior Idade
Toda terça-feira às 15h. Um tempo
OPORTUNIDADE PARA SERVIR
Necessitamos de pessoas para servir no
para louvar a Deus, orar, aprender
ministério Biblikids, BabyKids, Geração uns com os outros e também se
Kids. Quem se interessar por um ministério
divertir. Participe! Envolva-se!
ligue na secretaria da ICESO.
CONTEÚDO DE ACONSELHAMENTO
BÍBLÍCO!
Está disponível em pen drive as três
Conferência de Aconselhamento Biblíco
(MP3). Para Adquirir faça sua encomenda
na secretaria da igreja ou com Pr. Dennis.
O valor R$ 40,00
NOVA CLASSE DE JOVENS
Neste Domingo começa a nova classe de
jovens após o louvor. O tema abordado é
‘‘O namoro que Deus sempre quis’’

DÍZIMOS E OFERTAS ONLINE
Você que deseja fazer suas ofertas
e dizímos online, entre em contato
com a secretaria pelo
3285-5480oupor e-mail:
secretaria.iceso@gmail.com, para
mais informações.
Sempre que precisar entre em
contato com a Secretaria ou use
o Cartão-Resposta no nal
deste.
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