BASE MISSIONÁRIA
METANOIA
MÊS 5/2019

Ore nós!
por

CHAMADOS
PARA SERVIR

_______________________

O que vimos e ouvimos
isso compartilhamos, pois
seguimos caminhando
pela fé pondo em
pratica 4 Fundametos
importantes:

REVISTA
MISSIONÁRIA 2019

Acesse nosso site:

www.movimentmetanoia.com.br

DOUTRINAS DOS APOSTOLOS
O ensinamento na primeira igreja foi
chamado a doutrina dos apóstolos. Jesus
revelou a sua vontade aos apóstolos
e mandou que eles a entregassem ao
mundo. (Efésios 3:5). A doutrina da igreja
primitiva veio dos apóstolos porque eles
a receberam diretamente de Deus.

NOSSO PROPÓSITO
COMUNHÃO
A comunhão regular com irmãos e
irmãs de fé numa mesma comunidade é
parte imprescindível da
caminhada com Jesus.

PARTIR DO PÃO
A marca da Igreja primitiva é a
perseverança da comunhão, havia neles
prazer em sentar juntos a mesa e comer
das revelações do Espirito Santo

Orações

A prática da oração coletiva é um dos
privilégios que podemos desfrutar
nesses encontro regulares. Quando
as pequenas brasas do coração de
cada um se juntam, o resultado é o
aquecimento geral das nossas emoções
e a intensificação do clamor.

DOUTRINA DOS APOSTÓLOS

No evangelho de Jesus segundo Mateus nos capítulos
finais diz: Portanto, Ide, ensinai todas as nações,
Batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do
Espirito Santo. Mt 28.19.
Estamos evidenciando profecias se cumprindo ano após
ano, e sabemos que há uma peculiar que ainda não se
cumpriu, estou falando da palavra de Cristo descrita em
Mt 24.14 - E este evangelho do Reino será pregado em
todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então
virá o fim.
Precisamos entender que a pregação do evangelho gera
informação, e que o Ensino gera Formação. Precisamos
investir mais ainda no discipulado pessoal, na formação de
pessoas que darão continuidade aquilo que iniciamos.
E com essa visão que temos, hoje somos abençoados em
nossas reuniões de discipulado, temos sido ricamente
abençoados, com os ensinamentos bíblicos que o Senhor
tem nos concedido através dos nossos líderes.
Caso queira conhecer nossas plataformas de ensino, acesse
nosso site e conheça a Escola de Profeta, uma janela de
ensino virtual, pronta para atender você que é de outra
região.
Nossa sala de ensino presencial na base missionaria está
sendo formada, e você é nosso convidado para estar
aprendendo junto com a gente.
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TEMPO DE MESA
COMUNHÃO

Para viver os 4 fundamentos do evangelho, é
necessário muita convicção e paixão por Jesus.
Em Atos dos apóstolos 2.42 nos apresenta
quatro atividades espirituais. Cremos que aqui
estão os princípios que os apóstolos viviam.
Perseverar na doutrina, na comunhão, no
partir do pão e nas orações.
O Tempo de Mesa, é uma reunião
de cura e de transformação, onde a mesa,
se torna um espelho, e olhando uns para
os outros vemos nossas imperfeições, e
fragilidades, que passam a nos levar para o
único caminho; Cristo!

ORAÇÃO CORPORATIVA
Uma de nossas reuniões mais
importantes, desde de setembro de 2018
temos evidenciado o Senhor agindo em
nosso meio atraves desse encontro de
intercessores.
Todas as quartas feiras nos encontramos
para interceder pelos povos! Hoje
fazemos parte da lista de igrejas
cadastradas no
Portas Abertas, que tem como maior
objetivo, orar pelas igreja sofredora, pela
igreja perseguida no mundo.
Convidamos você a fazer parte de uma
de nossas reuniões!

SOMOS TESTEMUNHAS DE CRISTO!

Partir do pão

A celebração da Ceia do Senhor, também é
uma de nossas praticas e crença, segundo a
biblia a ceia não é um ritual, mas um habito
saudável de testemunhar a Cristo. Todas as
vezes que comemos e bebemos o anunciamos.
I Corintios 11.26-27
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Nossas Reuniões
Noite
de
Proclamação

PROCLAMAÇÃO?
- Ato ou efeito de proclamar.
É o momento que tornamos
pública a nossa convicção em
Deus, declarar algo que o Senhor
fez e está fazendo em nós.
Em 1 João 1.3 Diz: O que vimos
e ouvimos, isso vos anunciamos,
para que também tenhais
comunhão
conosco; e a nossa comunhão e
com o Pai e com seu Filho Jesus
Cristo.
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Noite
de Intercessão

Todas as quartas feiras, nos reunimos
para ativar o nosso motor em oração,
assim como um veículo precisa de
combustível para se locomover,
também cremos que uma igreja
sem oração é uma igreja fria e sem
identidade.
Nesse ano de 2019 o Senhor nos
despertou para orar pela causa da
Igreja que sofre perseguição em
alguns países.
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Noite de Adoração
Na base temos nossa reunião de
adoração, quando entendemos que
esse conjunto anda junto.
>INTERCESSÃO
>ADORAÇÃO

>PROCLAMAÇÃO
Sentimos a necessidade de aprender
sobre esse ministério, e hoje a base
missionaria funciona encima desse
conjunto de reuniões.

M
i
s
s
õ
e
s

Projeto Social
Reforço Escola
Desde setembro de 2018 Estamos
com um novo endereço, que nos
proporcionou espaço para servir as
crianças da nossa cidade, atraves do
Metanoia Kid’s, com Reforço Escolar, e
lazer com os baixinhos.
Quer conheçer mais?
Entre em contato conosco:

(34) - 9 9959-4745 ou (99) 9 9154-3241
Todos os numeros com WhatsAap Disponivel!
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SALA DE ENSINO
Materiais Disponiveis

Os nossos materiais são;

Para auxiliar grandes e pequenos que
conheçem o salvador, e desejam passar por um
discipulado radical. Quero destacar que temos
as revistas de apoio para EDP Escola de Profeta
II caso você queira fazer no modo virtual basta
acessar o nosso site.
Em nosso site você pode acessar a pagina
de download de cada material após a
escola; tanto, quanto as revistas dos quatro
evangelhos.

Proxímo Curso:

Dispensação bíblica
Data: Mês de Setembro de 2019
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O que você
entendeu?

Texto Biblíco
Depois disso o Senhor
designou outros setenta
e dois e os enviou dois a
dois, adiante dele, a todas
as cidades e lugares para
onde ele estava prestes a
ir. E lhes disse:
“A colheita é grande, mas
os trabalhadores são
poucos. Portanto, peçam
ao Senhor da colheita
que mande trabalhadores
para a sua colheita.
Lucas 10:1-2
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REVISTA
MISSIONÁRIA 2019.

Ola sou Lais Silva, Missionaria
em tempo integral aqui na
Base Missionaria Metanoia.
Há 2 anos tenho me dedicado
nessa obra com amor, e desde
então minha vida nunca mais
foi a mesma. Muitas são as
lutas no campo missionário
porem, maior é Aquele que era
,que é, e que a de vir.
Jesus Cristo nosso Senhor!
Venha conheçer nossa Base e
fazer parte de uma de nossas
reuniões. Creio que sua vida
nunca mais será a mesma!
Paz do Senhor!

HORARIO DE FUNCIONAMENTO
CULTOS R. ESCOLAR

QUARTA ÁS 19:H SEGUNDA ÁS 14:H
SEXTA 19:H QUARTA ÁS 14:H

DOMINGO 08:H SEXTA ÁS 13:30 H

DOMINGO 18:30 H EVANGELISMO

DICIPULADO >QUINTA ÁS 18:H

>TERÇA ÁS 18:H >SEXTA ÁS 18:H

>SÁBADO ÁS 16:H

OBRA MISSIONARIA SE FAZ ASSIM

ENDEREÇO

RUA DA FAIXA Nº 44, BAIRRO: FELIPINHO
BASE MISSIONÁRIA METANOIA
CEP: 65418-000
PROX: ESCOLA TIRADENTES

