
AVISOS GERAIS
PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO: Líder, avise e enfatize a nossa 
programação de final de ano em Itupeva. 

CULTO DA VIRADA E SANTA CEIA: Não perca o culto da virada no dia 31 
de dezembro às 22h00min. Neste culto celebraremos a Ceia do Senhor. 

VAMOS AO CINEMA? Leve sua célula ao cinema para assistir o filme 
Mostra-me o Pai. Convide as pessoas que você pretende alcançar em 
2022. Se puderem, motive os membros da célula a pagar a entrada dos 
convidados. Se precisar, utilize uma quarta feira para assistir esse filme. 
Faça fotos da sua célula no cinema. Incentive os membros a postar as 
fotos marcando a igreja e marcando as pessoas próximas da sua célula. 

DICAS PARA UM NATAL EVANGELÍSTICO: Combine, de preferência, na 
última quarta do ano uma ceia especial de natal com a sua célula. Faça 
convites personalizados. Convide uma ou mais famílias alvo de evangelis-
mo para esta ceia. Faça um amigo chocolate com valor simbólico. Dê 
espaço para testemunhos. Faça uma serenata de Natal na rua da sua 
célula. Leve sua célula a adotar uma família carente nesse natal para 
abençoar com roupas, alimentos, ceia ou brinquedos. 
 
REUNIÕES DE CÉLULA:  Estamos enviando três esboços. Se puder, não 
pare sua célula nesse final de ano.  

SPOILERS 2022!   O próximo ano será sobrenatural, vamos começar com 
tudo!  Programe-se para a Conferência Graça Transformadora com o Pr. 
Luciano Subirá e para o Acampamento com o Pr. Marcelo Toschi. Deus tem 
grandes coisas para nós. 

Ministério Cristo Salva

“Jesus, o Rei do Reino”

23/12 - Culto da Vitória
25/12 - Não haverá culto de Celebração
26/12 - Haverá Culto de Celebração
30/12 -Culto da Vitória 
31/12 às 22h - Culto da Virada com Santa Ceia
01/01 - Não haverá culto de Celebração
02/01 - Haverá Culto de Celebração  

Não haverá Culto nos dias 

25/12 01/01

Natal Ano Novo 


