
Maringá, 05 de Janeiro de 2017 

 

Olá Discipuladores abençoados... 

 

Para que possamos caminhar com oração, jejum, organização e impossíveis de Deus 

nesse novo ano, quero pedir para você anotar na sua agenda essas datas e orientações. 

Por favor guarde com temor e amor esse comunicado. E já esteja colocando todas essas 

datas tão importantes nas mãos de Deus, para que possamos em tudo estar no centro da 

vontade do Senhor. 

 

-23 de Janeiro: Os GEs voltam a se reunir 

 

-04 de Fevereiro: Relógio de Oração 

 

-04 de Fevereiro: Encontro de Discipuladores às 20h no templo. Alguns discipuladores 

e discipuladoras faltaram bastante no nosso encontro, lembre-se que quando você 

aceitou o chamado de Deus para sua vida, você aceitou TUDO o que envolve esse 

chamado (muita oração e jejum, encontros, GEs, GDs, leitura de livros para capacitação 

etc). Deus é fiel e essa característica Dele precisa estar cada vez mais impressa em 

nossas vidas. E como eu disse “alguns”... Louvo e admiro a fidelidade da maioria e 

sempre falo isso pessoal, falo nos nossos Encontros e GDs. Para que o IMPOSSÍVEL 

de Deus aconteça, para que alcancemos as PROMESSAS do Senhor precisamos ser fiel 

no que nos é possível! Amém? 

 

-05 de Fevereiro: As Classes de Discipuladores e classes de Discipuladores Kids 

voltam a ter aula 

 

-06 de Fevereiro: Nessa semana os GDs voltam a se reunirem 

 

-23 à 25 de Março: Reencontro (para quem já terminou a Classe de Discipuladores, ou 

pelo menos terminou o módulo Caráter Cristão) 

 

-02 à 04 de Junho: Encontro com Deus 

 

-30 de Junho à 02 de Julho: Congresso de Discipulado (somente para Discipuladores) 

 

-04 à 06 de Agosto: Encontro de Nível 1 (somente para Discipualdores, lembrando que 

para participar desse encontro precisa ter feito o Reencotro) 

 

-15 à 17 de Setembro: Encontro com Deus Kids 

 

-10 à 12 de Novembro: Encontro com Deus 

 

Obs: Discipuladores e Discipuladoras atualizem seus cadastros na secretaria da igreja 

(endereço, telefone, celular, email, dia de reunião de GE e GD). 

Lembrando que a Edna está na secretaria somente no período da tarde nesse mês de 

janeiro. 

 

Com muito amor por cada um de vocês... 

Pra. Debora 



 

 

 


