13/10 SÁBADO
PREGADOR: PR. PAULO BRAVO
>SEMINÁRIO PARA CASAIS
Além da semana de oração da família, o Pr. Lamarques e sua esposa Dra. Yara irão ministrar um seminário para casais que acontecerá no sábado 27/10 das
17h às 19h e domingo 28/10 das 9h às 12h. O encontro é destinado a qualquer casal que deseja crescimento e restauração dentro dos princípios cristãos.
As vagas são limitadas. Para se inscrever entre no site
da igreja.
>ASA
“Solidariedade é o Amor em movimento.” A ASA está
precisando de um jogo de mesa com 4 cadeiras, fraldas geriátricas tamanho G, roupas masculinas e uma
cadeira de rodas. Quem puder ajudar, agradecemos.

>CURSO PARA NOIVOS

>SEMANA DE ORAÇÃO DA FAMÍLIA

Convidamos os casais de noivos que estão planejando
se casar, a participar do último Curso para Noivos que o
Ministério da Família da nossa igreja realizará em 2018.
Este curso é importante para todos casais, mas é obrigatório para os noivos que pretendem se casar numa Igreja
Adventista. O curso é bem dinâmico e contará com a
participação de diversos palestrantes.

Acontecerá na semana dos dias 20 à 27 de Outubro,
às 19h30, com o Pastor Edemar Lamarques. O tema
será “Relações Humanas, que desafio!” Haverá momentos de aconselhamentos no período da tarde que
deverão ser agendados ligando para 3084-7737.

Em especial anunciamos a participação do Dr. Edemar
Lamarques e sua esposa Yara, que estão vindo dos Estados Unidos para fazer a Semana de Oração das Famílias aqui na Igreja Central e irão abrilhantar essa edição
do nosso Curso de Noivos que acontecerá dia 28/10 das
14h às18h. As vagas são limitadas e o curso é gratuito!
As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas ATÉ o
dia 21/10 diretamente com Lídia Kemper pelo WhatsApp
(41) 99908-1549.

Solicitamos aos ministérios que queiram divulgar
suas atividades ou eventos no boletim impresso,
que encaminhem as informações até as quartasfeiras às 17h30 para o email: novoboletim@gmail.
com. EXCEÇÃO de quando houver feriado na semana; nesses casos, os anúncios deverão ser enviados
até terça-feira às 20h.

>MINISTÉRIO REBECA E ISAQUE

Essas e outras questões poderão ser tratadas em palestras e atendimento individual. Entre em contato
e agende uma conversa. http://www.iasdcentral.org.
br/ministerio/consultoriafinanceira

Dia 21/10 o Ministério Rebeca, Isaque e Classe Refúgio
irão realizar uma festa de dia das crianças para crianças
especiais na FACOP. Serão 200 pessoas atendidas e precisamos muito de doações financeiras para a alimentação, decoração, brindes e outros. Também precisamos
de doações de fraldas XGG infantil e geriátricas de todos
os tamanhos, além de brinquedos. Estaremos com 80
crianças, incluindo 30 especiais. Se você gostaria de doar
algo, entre em contato com Tati Soria no 99251-7467.
Viva o bem! Pense o bem! Seja o bem! Pois juntos somos
fortes! Convidados especiais: Curitiba Coral, Curitiba
Teens, Grupo Cenas de Teatro, Dra Alegria e outros.

>CAMPORI JOVEM - FORTES (USB)

>MINISTÉRIO IDADE DE OURO

Um congresso que reunirá 7.000 jovens de todo sul
do Brasil, com o foco em missão urbana. Vagas limitadas e quase ACABANDO! Para se inscrever, entre
em contato com (41) 99905-8199.

Nossa Programação:
1. Caldas Novas: 27/10 a 02/11 de 2018
2. Dubai (NOVA DATA): Março de 2019
Mais informações com Luiz Rebesco (41) 98889-6017

>MINISTÉRIO CONSULTORIA FINANCEIRA
1) Está precisando de orientação sobre como organizar seu dinheiro? Está endividado? 2) Quer sugestões
sobre como sair dessa crise? 3) Sua renda é a principal da sua casa? Como proteger sua familia em caso
de sua falta? 4) Vão casar? Qual a melhor forma de
lidar com o dinheiro nessa nova fase?

>BOLETIM INFORMATIVO

>VÍDEOS E FOTOS
Todas as gravações dos cultos, programações especiais e as fotos, estão disponibilizadas no Facebook
(www.facebook.com/iasdcentralcuritiba),
YouTube
(www.youtube.com/user/iasdcentralcuritiba) e no site
da nossa igreja (www.iasdcentral.org.br). Confira!

PRÓXIMOS CULTOS
DOMINGO 14/10 - 19h30 - Pr. Victor Bejota
QUARTA

17/10 - 19h30 - Pr. Adriano Camargo

SÁBADO

20/10 - 10h00 - Pr. Edemar Lamarques

PRIMEIRO DEUS
“E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que
fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra,
que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o
santificou; porque nele descansou de toda a sua obra
que Deus criara e fizera.”—Gênesis 2:2,3
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