
"ATIVAÇÃO - CONFIRA ESTES AVISOS ESPECIAIS"

"Esqueçam o que se foi; não vivam no passado. Vejam, estou 
fazendo uma coisa nova! Ela já está surgindo! Vocês não o 
percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no 
ermo" (Isaías 43:18 e 19)  

Shalom amado líder! 

DEUS SEMPRE FAZ ALGO NOVO! Sim, esta é uma verdade libertadora. Ele já está 
pavimentando o caminho da próxima fase da nossa vida e ministério. Nossa 
parte é desapegar do passado, esquecer o que passou e nos abrir para o novo de 
Deus. Não enxerga um caminho? A promessa é que Ele abrirá um caminho para 
você aonde hoje não há caminho! 

É TEMPO DE RECOMEÇAR! Com a maioria da população imunizada com a 
segunda dose da vacina é possível, oficialmente retornarmos com as nossas 
células presenciais. Não apenas as células, mas também os ministérios que 
tiveram que ser suspensos,  agora estão voltando com tudo. Esse é um tempo de 
ativação espiritual e queremos dividir com você as principais orientações no que 
diz respeito as nossas células de evangelismo.  

CÉLULAS ONLINE: Durante a pandemia abrimos várias células online que 
ganharam e apascentam pessoas que moram longe e não podem participar
presencialmente de nossas reuniões. Por isso, decidimos que os líderes que 
desejarem, poderão continuar com estas células online. Também estamos 
orando para que Deus levante mais pessoas para entrar nesse vasto campo 
missionário da internet. Se você é um deles, entre em contato conosco pelo 
contato@igrejacristosalva.com.br 

 



CAMPUS ONLINE: Este mês de Outubro estaremos ativando a nossa igreja 
online. Não apenas com células online, mas também com a consolidação, escola 
de líderes e outras ferramentas de edificação, todas disponibilizadas através das 
nossas plataformas digitais. Fique atento e seja edificado por elas. Entre as 
principais novidades, estará o Aplicativo da Igreja Cristo Salva. Baixando ele no 
seu celular, você poderá ter acesso a um conteúdo especial e ficar por dentro de 
tudo o que acontece em nosso meio. 

CÉLULAS PRESENCIAIS: Este mês estamos retornando oficialmente as células 
presenciais. Ainda guardaremos certas medidas sanitárias como o uso de 
máscara e a presença de álcool gel no recinto. Nós estamos reorganizando as 
supervisões, reagrupando algumas células e abrindo novas. Qualquer dúvida, 
fale diretamente conosco pelo whatsapp da igreja 11 95048-0193. 

BATISMO NAS ÁGUAS: Nós temos feito diversos batismos durante a pandemia, 
mas sem dar publicidade para eles. É hora de passarmos em revista nosso 
rebanho. Se você tem pessoas para batizar em sua célula, contate o seu
 supervisor de célula. Ele agendará esse batismo o mais rápido possível. 

ESCOLA DE LÍDERES: Nós também iremos ativar a Escola de Líderes presencial a 
partir do dia 17 de Outubro para classes de Domingo que tiveram as aulas 
suspensas por causa da pandemia. Também iniciaremos uma turma nova no dia 
18 de Outubro, segunda feira, às 20h. Para participar dessa turma nova, basta 
comparecer na primeira aula e fazer a matrícula. Não há mensalidade na Escola 
de Líderes, mas é necessário comprar o livro Fundamento Bíblico na livraria da 
igreja. 

CULTO DO FIEL: Acreditamos que é muito importante que os líderes sejam 
ministrados, por isso, o culto do Fiel, voltará uma vez por mês, na segunda feira 
a noite, no dia 29 de Novembro, às 19h30. Prepare-se! 

Igreja Cristo Salva


