
 CCC PORTO UNIÃO DA VITÓRIA

s  Fabiano  &  Priscila  Missionários  em  Porto  União  da
Vitória.

Nos mudamos definitivamente no dia 30 de maio de 2015
e chegamos ao nosso 1° Ano. 

Amamos esse lugar e amamos estar aqui. Estamos felizes
no Senhor.

Queremos em algumas palavras compartilhar o que Deus
nos permitiu durante esse primeiro ano.

O  Senhor  não  demora  a  fazer  o  que  prometeu,  comoO  Senhor  não  demora  a  fazer  o  que  prometeu,  como
alguns  pensam.  Pelo  contrário,  ele  tem  paciência  comalguns  pensam.  Pelo  contrário,  ele  tem  paciência  com
vocês porque não quer que ninguém seja destruído, masvocês porque não quer que ninguém seja destruído, mas
deseja que todos se arrependam dos seus pecados.  deseja que todos se arrependam dos seus pecados.  
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CélulaCélula

Em 13/06/2015 começamos uma célula em nossa casa em
União da Vitória-PR. Nessa primeira célula só estávamos
nós dois e mesmo assim fizemos a célula. 

No  dia  04/07/15  recebemos 2  visitas  na  célula.  Foi  um
momento de muito alegria.

Hoje fazemos a célula na Igreja. Hoje temos 07 pessoas
nessa célula participando.

Dia 10/06 começamos uma nova Célula na casa de uma
nova família. Hoje somos em 04 pessoas na célula.

As Células;
Quarta-Feira às 20hs
Sexta-Feira às 20hs

Desejamos multiplicar as nossas células. Estamos em um
processo para formar discipuladores.

Foto tirada na célula. Hoje acontece em outro local.

Espaço Jovem (Rede Jovem)Espaço Jovem (Rede Jovem)

Dia 28 de Maio começamos um Culto de Jovens e 
Adolescentes.

Espaço Jovem tem acontecido semanalmente aos sábados.
Temos 07 adolescentes que estão participando. 

Temos um tempo de celebração, palavra, grupo pequeno 
(tutorado) e depois um lanche para comunhão.

Foto tirada no primeiro Espaço Jovem
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CultoCulto

Começamos as reuniões públicas no dia 20/12/15, locando o
espaço por domingo. 

Em um primeiro  momento locamos  por 10 domingos  e  ao
final  desse  prazo  era  necessário  definir  se  faríamos  uma
locação mensal.

Conversando  e  definindo  com  os  nossos  Pastores  fizemos
uma proposta  ousada  e  Deus  nos  permitiu  entrar  por  essa
porta.

Atualmente  fazemos  as  nossas  reuniões  aos  Domingos  as
19hs.

Culto de Celebração - Batismo 10/07/16 

Começamos  as  nossas  reuniões  e  Deus  tem  sido  bom
conosco.

Temos experimentado alegria e salvação em nossas reuniões.
No mês de Julho fizemos uma reforma no salão para que o
ambiente se torna-se mais agradável.


