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Matricule-se agora na EPF
e participe de aulas que mudarão radicalmente a sua vida!

***
Você também pode ceder uma garagem, casa, salão, escritório ou galpão,

 para a Implantação de uma Turma ou Pólo EPF!
Colabore com o Reino de Deus!

FALE CONOSCO!

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

– 24hs no ar todos os dias -

www.visaodoreino.com

Você também 
pode baixar 
o aplicativo 
e ouvir em 

qualquer lugar!

Ouça o nosso Programa
AO VIVO em

87,7FM ou em
www.radioregionalfm.net

Nos ajude a ajudar!

Seja um  Mantenedor!

Inscreva-se!

Adquira  os nossos materiais e evangelize!

Acesse: www.ministeriosaciame.org
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Dúvidas Frequentes:
Desejo contribuir financeiramente, como posso ofertar?
R: Nenhuma pessoa está autorizada a receber doações, em nome de nossa Igreja ou da
EPF, para ofertar compareça em um de nossos cultos, ou deposite na CEF – Poupança
(operação 013) conta 7425-5 Agência 3045 (conta temporária). Você também pode se
inscrever como Patrocinador do Projeto Mãos. Informe-se na secretaria!

Já pertenço à uma Igreja evangélica, mas desejo me envolver com essa obra, sem
deixar a minha igreja, como devo proceder?
R: O Ministério SACIAME é Interdenominacional, portanto você poderá continuar em
sua denominação, e se envolver estudando na EPF, ou tornando-se um Patrocinador do
PROJETO MÃOS (Missões), ou atuando como voluntário em um de nossos projetos e
equipes de trabalho. Procure a liderança para saber mais!

Faço parte de outra denominação, mas sentí o toque do Espírito Santo, para me
tornar membro dessa Igreja, qual é o procedimento?
R:  No 4º  domingo de  cada mês,  realizamos  em nossa  Igreja  (CISV –  Comunidade
Semente  de  Vida),  a  Cerimônia de Paternidade & Filiação,  onde  recebemos  novos
membros, e apresentamos os que foram batizados nas águas (imersão), encaminhando os
novos irmãos ao Ministério de Paternidade onde serão discipulados. Para fazer parte,
basta preencher uma ficha na secretaria, e agendar um atendimento com o Sacerdote
(pastor local) que lhe dará as orientações iniciais antes de recebê-lo. Seja Bem-Vindo!

Não sou batizado ainda, como devo fazer para me batizar?
R:  Procure  o  Ministério  de  Paternidade  (discipulado)  para  se  inscrever,  você  será
discipulado, e em pouco tempo estará convicto desta decisão, e então será batizado!

Gostaria de trabalhar como obreiro no ministério, ou exercer algum cargo nessa
obra, há alguma exigência?
R: Para exercer qualquer cargo em nossa Igreja (CISV), há sim algumas exigências para
o bom andamento da Obra. Agende um atendimento com o Sacerdote, para que ele possa
avaliar o seu nível ministerial e chamado, e assim possa encaminhá-lo de forma correta
à EPF, e posteriormente ao Ministério da CISV.

Gostaria de frequentar um Pólo EPF, mais próximo de casa, como posso fazer?
R: Verifique em www.ministeriosaciame.org/epf, se existe uma Turma EPF, ou um Pólo
EPF próximo, ou se você tem um local (garagem, casa, escritório, salão etc), que deseja
ceder para a realização das aulas, procure o Sacerdote, para avaliação de Implantação
de uma Turma ou Pólo no local indicado. Faça parte dessa grande obra!

Saiba sobre os horários de culto no watsapp: 11 970-64-4215

http://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!
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               Todo projeto espiritual, primeiramente é criado e se torna existente em
Deus, e então, algum tempo depois se materializa no universo. Noé construiu a
arca da salvação, Moisés libertou o povo da escravidão no Egito, Davi conquistou
e estabeleceu um reino para o povo de Deus, João Batista preparou o caminho
para  o  Messias  etc,  mas  tudo  isso  já  existia  em  Deus  muito  tempo  antes,
simplesmente,  tais  pessoas  foram  corajosas  o  suficiente,  para  materializar  os
planos que Deus, lhes revelara.
               Há cerca de 12 anos atrás, eu também iniciava a minha cruzada como
obreiro  da  Obra  de  Deus,  e  desde  então  muitos  passos  foram dados,  muitas
lágrimas foram derramadas, muitas orações foram feitas, para que os planos que
já existiam em Deus, e que foram revelados em mim por sua misericórdia,  se
tornassem reais, se materializando bem diante dos nossos olhos. Louvado seja o
Deus Todo-Poderoso que realizou grandes proezas através de nós, e pelo novo
tempo em nosso ministério, que se iniciou com o lançamento do Programa de TV
“Visão do Reino” no ano de 2012, e mais recentemente no dia 04/06/15, com o
início  da  primeira  Turma  Interdenominacional  da  Escola  de  Paternidade  &
Filiação em Osasco. Glória a Deus!
             Confirmando que a sua bondosa mão está conosco neste projeto, o Senhor
ainda nos abençoou com doações para o “Projeto Mãos”, que possibilitaram o
lançamento da “Visão do Reino Rádio Web”, e o Programa de Rádio na Rádio
Regional FM (87,7FM Barueri/SP), a impressão de anuários e de apostilas para os
alunos, e agora nos concedeu a posse de um imóvel no centro de Osasco, onde
temos alegria de inaugurar em 30 de Janeiro de 2016, a sede da EPF – Escola de
Paternidade & Filiação. Aleluia!
              Tudo isso é para glória de Deus, e faz parte do Projeto de Crescimento da
“Comunidade Cristã Internacional Semente de Vida”, que se inicia com pequenas
turmas da EPF em garagens, casas e escritórios, migrando depois para um imóvel
(etapa atual), onde além dos cursos e projetos sociais,  temos também 3 cultos
semanais,  e  assim que a  EPF tenha a  estrutura  necessária  (dizimistas,  líderes,
obreiros etc), inaugura-se o Templo fixo da CISV. Continua no próximo... 
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