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UP
INFORMATIVO

DE UM UP NA SUA
MARCA, ANUNCIE
AQUI

SÉRIE

Seja um patrocinador
do informativo

Domingo : Culto – 19h15min
Quarta- feira : Culto de Oração – 20H
Quinta-feira: Culto – 20H
Sábado : UP – 20H
Rua Sud Mennucci, 2499
CEP. 13.401-130 – Paulista – Piracicaba - SP
Telefone: 19 3421-8361 e 19 3432-3516

SÉRIE – Crescimento Intergral
Apesar de sermos uma comunidade de fé, que celebra a espiritualidade e a
esperança da volta de
Jesus, no UP não trataremos
somente das coisas
espirituais e da salvação, mas
iremos trabalhar
todas as áreas do ser humano.
Podemos então
dividir o ser humano em três
áreas, começaremos em uma ordem de importância para nós. 1º Espiritual – 2º
Relacionamentos – 3º Pessoal. Por isso, nesses próximos dois meses iremos
refletir sobres os nossos propósitos e objetivos nas três áreas. Você tem
propósitos nelas? Muitos jovens nem sabem aonde querem chegar, como
podem saber o caminho a percorrer, venha e participe, tenha objetivos. O que
vai fazer da vida? Que faculdade ou cursos você pretende fazer? Tem certeza que
esta no caminho certo? Pense e participe.

10.05.14

24.05.14
31.0514

ULTIMO UP

UP – 14H – Vamos realizar as gravações no cemitério da
Ressurreição – O tema será; “ Coloque sua vida em algo que vai alem
da vida” – Precisamos de todos os jovens.
UP – 20H – Teremos a presença da Elen Adriana Alves Farias,
ministrando uma palestra sobre: Planejamento de Carreira nos dias
atuais (Autoconhecimento, busca pela profissão, teste vocacional,
recursos que facilitam a entrada para a faculdade). Não perca essa
oportunidade.

17.05.14

O QUE ACONTECEU

UP – Essa você não pode perder, para jovens e adultos.
Receberemos Mateus Borba, fundador do Projeto Toque,
um grupo de missionários empenhados em contar a boa notícia de
Cristo aos excluídos pela sociedade no centro e região da boca do
lixo em São Paulo. Mateus contará sua experiência de evangelização
na cracolândia.

UP – Muita música, surpresas, reflexão na Palavra de
Deus, adoração e muita diversão. Venha fazer novos
amigos.

VIGÍLIA

