“CONFESSIONÁRIO”
Está precisando de
conselhos?
Desabafar?
Receber uma oração ou
atendimento espiritual?
Às terças e quintas às
19hs estamos à sua
disposição. Você pode
agendar um horário:
PÓLO EPF
SANTA MARIA
11 97064-4215

MATRICULE-SE AGORA NA EPF!
TURMAS PRESENCIAIS E TURMAS ONLINE!
Assista cultos, filmes, lives
e muito mais em nosso
Portal Visão do Reino!

www.ministeriosaciame.org

www.visaodoreino.com

Peça Já a sua apostila
de Batismo!

11 97064-4215
Rua Madre Teresa de
Calcutá, 222 – Santa
Maria - Osasco/SP

NOS AJUDE A AJUDAR:
Seja um Mantenedor!

Inscreva-se!
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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
Como disse o anjo Gabriel à Maria (Lc 1), “Salve agraciada...bendito é o
fruto do teu ventre...”, eu só posso agradecer à Deus, pelas mulheres que
impactaram a minha vida, como a minha mãe Ivonete (in memorian), a grande serva
de Deus que me gerou (Sl 22.10), ou minhas irmãs Eunice e Elenilda, que me
ensinaram os primeiros princípios bíblicos (2 Tm 1.5), ou como a irmã Geralda e a
Missionária Renilda, que por meio de revelações Divinas, puderam comtemplar
anos antes, quase tudo o que aconteceria comigo muitos anos mais tarde, ou ainda,
como a Missionária Durvalina Bezerra, ou a Missionária Margaretha Adiwardana,
que participaram do meu treinamento Missionário, a Maestrina Mônica Giardini, a
saxofonista Paula Valente e a pianista Lis de Carvalho, que participaram da minha
formação musical, e ainda as Pastoras Roxana e Sâmia, algumas das minhas
professoras no Instituto Bíblico Rhema Brasil.
Várias dessas guerreiras da fé, somadas à muitas outras mulheres que
sempre intercederam pela Obra, nada deixam à desejar às mulheres virtuosas (Pv
31.10) citadas na Bíblia Sagrada, como Débora (Jz 4), Rute (Rute 1), Ester (Ester
1), Maria (Lc 1). Simplesmente não há como implantar, desenvolver e liderar uma
Igreja, sem contar com essas guerreiras de fé, que sempre estão clamando à Deus,
e que possuem uma sensibilidade à voz do Altíssimo. Por essa razão, com muito
prazer, a EPF, lançou o Ministério de Mulheres da Escola de Paternidade &
Filiação, denominado “Guerreiras da Fé”.
“Guerreiras da Fé”, sigam o
exemplo de Débora, Rute, Ester ou Maria,
mas não sigam o exemplo de Eva (2 Co 11.3),
de Mical (2 Sm 6), ou de Safira (At 5), pois
uma “Guerreira da Fé”, vive aos pés do
Senhor (Lc 10), praticando o bem e buscando
o conhecimento de Deus em Sua Palavra (1
Tm 2.10). Bem-vindas “Guerreiras da Fé”, ao
6° Chá de Mulheres da EPF em Osasco, neste
sábado, 31 de Março de 2018. Continua no próximo...

SACIAME NEWS – Últimas Notícias e Eventos
VEM AÍ...
2º Congresso Visão do Reino, e Formatura da
Escola de Paternidade & Filiação. De 20 à 22
de Julho, seremos impactados pelo poder de
Deus, e os alunos da EPF, poderão
testemunhar uma grande transformação...

BATISMO NAS ÁGUAS
No dia 29 de Abril
(domingo), os novos
discípulos descerão as
águas batismais, na
cidade de Valinhos/SP.
Fale com o ministério
de Paternidade...

MINISTÉRIO DE PATERNIDADE
Uhuuuuuuuuu!
No dia 04 de Abril (quarta-feira) às 20hs, terá início
à 2ª. Turma de Paternidade da EPF. Se você já
concluiu a Escola de Filiação, faça já a sua
matrícula, e venha aprender a produzir frutos no
reino de Deus...
NOVAS TURMAS DE FILIAÇÃO
Ou matricule-se nas Turmas de Filiação, e
venha aprender a Palavra que salva, cura e
liberta. Aulas aos domingos às 9hs, ou às
segundas-feira às 20hs. Matricule-se!

TURMA CORAL DA EPF
Venha aprender à louvar à
Deus, através da música, aos
domingos às 17hs na EPF
em Santa Maria...
VOCÊ PODE PEDIR UM CULTO EM SUA CASA, E SEM PLACA DE IGREJA!
Receba também mensagens bíblicas todos os dias no seu watsapp!

Maiores Informações: watsapp 11 97064-4215 – www.visaodoreino.com

