MATRICULE-SE AGORA NA EPF!
Vagas abertas para Turmas de Filiação, e Turma de Música!
***
Você também pode ceder uma garagem, casa, salão, escritório ou galpão,
para a Implantação de uma Turma ou Pólo EPF!
Ou para a realização de Cultos de Filiação!
FALE CONOSCO!
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www.ministeriosaciame.org – 11 97064-4215
Av. dos Autonomistas, 3.217 – 1º andar – centro de Osasco/SP
Ouça os reprises do
Programa Ao Vivo
e Aulas da EPF
em nossa Web Rádio

Você também
AOS SÁBADOS ÀS 16hs
pode baixar
Ouça o nosso Programa
o aplicativo
AO VIVO em
(DYB ou RADIOS)
87,7FM ou em
e ouvir a nossa
www.radioregionalfm.net
Web Rádio em
qualquer lugar!

– 24hs no ar todos os dias www.visaodoreino.com
PRÓXIMOS EVENTOS ESPECIAIS às 19hs:

NOS AJUDE A AJUDAR:
Seja um Mantenedor!

Inscreva-se!

Ou adquira os nossos materiais e evangelize!

Acesse: www.ministeriosaciame.org

19/03 (sábado) – 1º ENCONTRO de Paternidade e Filiação
27/03 (domingo) – Santa Ceia/1ª. CERIMÔNIA de P&F
10/04 (domingo) – 3º Culto de Talentos & Missões
16/04 (sábado) – 2º ENCONTRO de Paternidade e Filiação
21/04 (feriado) – 2º Batismo/1º Happy Day Camping EPF (8h)
24/04 (domingo) - Santa Ceia/2ª. CERIMÔNIA de P&F
30/04 (sábado) – Café p/ Homens (9h)/Chá de Mulheres (15h)
29/05 (domingo) – 1º Almoço da Fraternidade EPF (12hs)
Aulas às quintas-feiras às 20hs, na Turma em Santa Maria
Para saber os horários, e endereços de outras Turmas
Acesse: www.ministeriosaciame.org/epf

A paz de Cristo,
É com muita alegria, e na
Unção do Espírito, que damos
mais um passo em direção à
vontade de Deus: fazer as
mesmas obras que Cristo fez,
desfazendo as obras do diabo!
1 Jo 3.8; Jo 9.4; Jo 14.11-12
É maravilhoso quando colocamos a Visão revelada por Deus, acima das
instituições e dos dogmas religiosos, pois uma das formas que o inimigo tem
usado, para impedir o crescimento da Igreja de Cristo, é exatamente a valorização
de instituições, de cargos, de dogmas e de costumes meramente humanos, em
detrimento da Palavra de Deus. Mas, temos nos esforçado para realizar como
mãos limpas, uma obra limpa diante de Deus, e livre dessas coisas, pois Deus não
precisa da ajuda do homem, simplesmente somos privilegiados por Ele, quando
Ele se apodera de nós através do Seu Espírito, nos capacitando para fazer obras
maiores e para realizar grandes proezas. Aleluia! (Salmos 108.13)
Estamos alegres pela inauguração do Pólo da EPF em Osasco, no dia 30
de Janeiro, e nos empolgamos com o que Deus já está fazendo e realizando em
nosso meio. A EPF, realmente foi erguida por Deus, para ultrapassar os limites
impostos pela religião, e transcender os limites sociais, levando a Palavra que
cura e liberta, “lá fora onde os pecadores estão”, como bem escreveu o Rev. T. L.
Osborn. (Marcos 2.17)
Nesse curto período decorrido da inauguração, já vimos Deus salvando,
curando, libertando, realizamos
missões no Jardim 1º de Maio,
em Santa Maria, em Vargem
Grande, já somos esperados no
Ceará (uhuuu), pregamos no
rádio (87, 7 FM) para cristãos e
não-cristãos, e em todo lugar, em
que a EPF tem chegado,
simplesmente
vemos
transformação,
e
como
consequência, as pessoas dizem:
precisamos da EPF aqui!
Glória a Deus!
Continua no próximo...

SACIAME NEWS – Últimas Notícias do Ministério
- Louvemos ao Senhor, pois já em Março, iniciamos a 1ª. Turma de Paternidade
com sete alunos, que também estão sendo discipulados nas Escolas de Ministério
da EPF, sendo um casal na Escola de Sacerdotes (Danilo e Tatiana), três alunos na
Escola de Profetas (Roniely, Saymon e Mike), e duas alunas na Escola de Obreiros
(Ananda e Larhane).
- Também agradecemos à Deus e aos obreiros, que
também organizaram a sala da EPF Kid’s, onde muito em
breve as nossas crianças, e filhos de nossos alunos, também
receberão o ensino dessa Palavra, que transforma.
- Deus merece a
nossa adoração, por ter
nos permitido realizar um Culto de Filiação na
Av. Dom Pedro (anfitriã Fabiana), também em
Vargem Grande
(anfitriã Martha),
e um Culto de
Filiação
em
Santa
Maria
(anfitriã
Marluci), onde já nasceu a 2ª. Turma de Filiação da
EPF, com aulas às quintas-feira às 20hs.
- Somos gratos à Deus, pelos talentos que Ele tem revelado em nosso meio,
especificamente no Culto de Talentos & Missões, que é realizado sempre no 2º
domingo do mês, temos visto Deus usando pessoas, que
nunca haviam se imaginado como instrumentos poderosos
nas mãos de Deus. Além dos que dirigiram cultos, pregaram
ou louvaram, queremos destacar, a
mensageira Larhane, que em
fevereiro nos trouxe informações
importantes sobre a Janela 10/40, e
o mensageiro Roniely, que no mês
de Março nos ensinou sobre o Perigo do Secularimo e do
Islamismo (leia em ministeriosaciame.org/epf).
- Destacamos ainda, o lançamento do Ministério de
Dança, no Culto de Talentos do mês de Março, oremos
para que este Projeto possa crescer, e produzir frutos!

