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Pastores: Caio e Raquel Posella/ Alberto Sayeg/ Marcelo/ Carlos Eduardo/ Campano/ Denise/ Gilson/ Helton

CULTOS E REUNIÕES
SEDE

"Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim.
No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu
venci o mundo" João 16:33

Templo 1: Araguaia, 410
Templo 2: Araguaia, 391

DOMINGO
Templo 1:
Escola Bíblica.................9h30
Templo 2:
Oração.........................17h00
Culto............................18h00
SEGUNDA-FEIRA
Templo 1
Instituto Bíblico...........20h00
TERÇA-FEIRA
Templo 1:
Oração de mulheres....10h00
QUARTA-FEIRA
Templo 2:
Lanche ........................19h30
Culto .........................20h00
QUINTA-FEIRA
Templo 1:
Instituto Bíblico ......... 20h00
SÁBADO (1º e 3º do mês)
Templo 1:
Culto de jovens...........19h00

CULTOS E REUNIÕES
CONGREGAÇÃO
Congregação: Rua Independência, 45

DOMINGO
Oração.........................17h00
Culto............................18h00

Não podemos perder de vista essa verdade incontestável: Ele
venceu o mundo!
Isso significa que o mundo e aquele que o dirige (satanás) foi
destituído por Deus do lugar de comando sobre nossa vida,
não tem poder de decidir ou efetuar seus planos em nossa
família, casa, saúde, finanças, nem mesmo nos nossos sonhos.
Satanás e seus demônios foram vencidos definitivamente na
cruz do calvário e não escrevem nossa história.
Jesus venceu!
Jesus venceu a enfermidade, o desemprego, o divórcio, a
calamidade, as aflições, as angústias, a depressão, o engano, o
desprezo, o abandono, a injustiça, a rejeição, a falência, a
insônia, a crise, a miséria, a violência, a solidão e tudo que o
mundo usa para nos derrubar, envergonhar, e desanimar, Ele
venceu!
Por isso, querido, "tende bom ânimo”, creia que Ele tem pra
você uma "virada de jogo", uma nova história, as aflições que
passamos produzem em nós um eterno peso de glória,
transformam-se em testemunhos que glorificam e exaltam o
nome do nosso Deus e nos colocam em posição de honra, pois
afinal, somos "mais que vencedores"!
Mude seus pensamentos, a partir de hoje não fale mais que
você está enfrentando um problema, diga que você está
gerando um milagre!
Deus te abençoe!
Pra. Denise Campano

QUARTA-FEIRA
Culto ......................... 20h00

Novidade! O site da Igreja está atualizado: www.igrejamaanaim.com.br
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