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Conexão (Semana Missionária) - All Nations junto com outras Igrejas a partilhar o Evangelho.

P o n t o s a l t o d o Ve r ã o . . .
Conexão Carvoeiro!
Mais de 20 americanos da Igreja
Batista de Jefferson, Louisiana
estiveram connosco construindo
relacionamentos em nossa comunidade e a partilhar as Boas Novas de
Jesus. Com equipas em Portimão,
Lagoa e Carvoeiro, foram realizados
jogos de praia, passeios de barco,
workshops e festas! Foi muito bom
trabalhar com os concelhos locais e
estabelecer ligações para o futuro.

Missão na praia
Em Julho, 15 voluntários vindo da
Irlanda juntaram-se com as Igrejas
locais para partilhar verdades
Bíblicas na Praia da Rocha através de
música, histórias e jogos.

The Space
“The Space”- Centro Comunitário - tem
crescido! Este ano, em parceria com
Awana expandimos o “The Space” para
incluir um novo segmento “Centro de
Crianças e Famílias”. Foi construída
uma cozinha e o bar mudou de lugar, de
forma a facilitar o trabalho na nossa
comunidade e nossa missão!
Agradecemos a todos que contribuíram
com o vosso tempo e dinheiro
apoiando e encorajando este trabalho.

Atitude Contagiosa
Durante o verão, aos domingos de
manhã, estudámos a carta de Paulo
aos Filipenses, que nos ensina sobre as
atitudes que dão Glórias a Deus
e fortalecem nossas vidas.
Regozijo e Gratidão
Mesmo em tempos difíceis, podemos
cultivar uma atitude de regozijo e
gratidão a Deus.
Humildade e Serviço
Seguindo o exemplo de Jesus, somos
encorajados a servir a Deus e servir
aos outros em nossas famílias,
empregos, escolas e comunidades.
Parceria e Honra
Estando juntos como uma família,
colegas de trabalho, companheiros de
luta e como mensageiros de
esperança.

Banda All Nations na primeira
noite da semana missionária.
Local: Praia do Car voeiro

Esperança e Conﬁança
Conﬁante de que Deus completará a
obra que Ele começou em nós!
Que façamos todas as coisas
Vire
n´Aquele que nos fortalece!
a página
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O que vem a seguir ...
Chá da Tarde
Bolos deliciosos e refrescos - Sábado dia 22 de Outubro.
16:00 horas. Local: The Space.

Curso

Estamos a preparar-nos para iniciar o curso Alpha
em Inglês e Português, a partir de outubro. Esta é
uma grande oportunidade para aprender mais sobre
a fé e fazer perguntas. Para mais informações falar
com Sandra Chaves ou Steve e Elaine.
30 Outubro
27 Novembro
11 Dezembro

Reunião
Familiar
Nova

Venha juntar-se a nós nesta reunião especial no
domingo pela manhã. Reunião prática, ensino
dinâmico e agradável para toda a família!
10:30 horas. Local: Ténis Clube.

  
O Curso Graça é uma ferramenta par
a as Igrejas, para
ajudar os cristãos a recuperar o seu
primeiro amor por
Deus, para que eles venham amar os
outros e causar
um grande impacto no mundo. O
seu objetivo é
permitir que os cristãos experiment
em a Graça de
Deus de uma forma tão profunda e rea
l.
Para mais informações falar com a Ma
ry.
Clube de Crianças - Das idade de 4 a
14 anos. Dia 22 de Outubro e 19 de Novembro.
16:00 horas. Local: The Space.
Oração - Venha e junta-se a nós em oração.
Terças-feira às 10:00 horas. Local: The Space.

ALMOÇO COMUNITÁRIO
Está de volta! Sim, as quintas-feira na hora do almoço uma oportunidade de criar
relacionamentos e desfrutar de uma excelente seleção de comida saborosas.
Para obter mais informações falar com Sandra Chaves.

Para mais informações sobre nosso calendário, consulte www.allnationsalgarve.com

Nossas reuniões aos domingos são às 10:30
no Carvoeiro Clube de Ténis.
Carvoeiro Clube de Ténis
Mato Serrão – Carvoeiro
8400-556 Lagoa (Algarve)
Portugal

O “The Space” é um projeto comunitário da “All Nations”.
Rua do Casino 54-R/C-A
Carvoeiro
8400-515 Lagoa (Algarve, Portugal)
Telefone: 282 359 066

Consulte o mapa “online” em www.allnationsalgarve.com/pt/localizacao/
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