SEMINÁRIO DE BATALHA ESPIRITUAL 1
Data: 12 a 14 de abril
Horário: 20:00
Local: MINISTÉRIO VINDE A CRISTO
Endereço: R. Arnaldo Estevão, 847
Fone: Gleide 66 3423 4238

Libertação e Cura interior
Vivemos na era da tecnologia que avança a cada segundo. Observamos pelos
noticiários que as pessoas correm de encontro às suas conquistas e objetivos,
e, por muitas vezes não acham tempo para o Reino de Deus e a sua justiça. No
entanto, não podemos nos esquecer de que estamos nos últimos dias, onde o
amor de muitos se esfriará por causa da iniquidade (Mateus 24.12). Não
podemos nos ajustar à cultura padrão, a ponto de não pensarmos como cristãos.
Devemos nesses dias concentrar as nossas vidas na vontade de Deus.
O objetivo do Seminário de Libertação e Cura Interior, é despertar a igreja de
Cristo para a realidade da batalha espiritual que ela enfrenta e, por intermédio
de ministrações coletivas e individuais, trazer libertação e cura interior, para que
a mudança possa dar-se de dentro para fora, ao ponto que Deus extrai o melhor
de cada um de nós, e desenvolva uma verdadeira maturidade cristã.

# ASSUNTOS ABORDADOS
Os seguintes temas serão abordados durante o Seminário:
– O Princípio da Legalidade Espiritual;
– Iniquidade e a Apropriação da Quebra de Maldição Familiar;
– Restauração Sexual;
– Nova Era e Suas Implicações;
– Luta contra o Espírito de Mamom;
– Libertando-se de Prisões Espirituais;

– Cura da Igreja;
– Como manter a Libertação.
* Além das ministrações coletivas, cerca de 70 pessoas são ministradas
individualmente pela equipe do ministério durante o seminário.

# PROGRAMAÇÃO
O seminário sempre é realizado em 3 (três) dias, seguindo a programação –
confira abaixo.
O seminarista receberá na sexta-feira, logo na entrada, um livreto para
acompanhamento das palestras, um crachá de identificação (que deve ser usado
durante toda a participação do seminário) e uma ficha de aconselhamento que
deverá ser entregue no sábado pela manhã. Os ministros avaliarão todas as
fichas e chamarão para ministração individual os mais necessitados de auxílio
espiritual.
Sexta-Feira
20h – 22h30 | Palestras

Sábado
08h – 12h30 | Palestras
14h – 19h | Ministrações individuais*
19h – 22h30 | Palestras

Domingo
08h – 13h30 | Palestras
15h – 22h30 | Ministrações individuais*

# REGRAS DE INSCRIÇÃO
1.) INSCRIÇÕES SOMENTE ONLINE, ATRAVÉS DESTE LINK
vindeacristo.com.br

2.) O valor do ingresso é de R$ 100,00 acrescentado à cada inscrição, 1kg de
alimento não perecível que deverá ser entregue obrigatoriamente no dia do
evento.
3.) Devido ao espaço físico de nossa Sede, as VAGAS SÃO LIMITADAS. As
inscrições serão encerradas assim que as vagas disponíveis forem
preenchidas.
4.) O Sistema de Inscrições Online permitirá a compra de apenas DOIS
ingressos por pedido. Caso deseje efetuar a compra de mais de duas
inscrições, o interessado deverá acessar novamente o sistema e gerar outro(s)
pedido(s).
5.) A inscrição NÃO SERÁ REEMBOLSÁVEL em hipótese alguma. Caso haja
impossibilidade em realizar o seminário na data estipulada, não será permitida
a troca de datas ou restituição do valor por outros produtos do ministério ou da
Editora.

# DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS
a.) Qual a idade mínima para participar do seminário?
A idade mínima é de 12 anos, e os menores de idade deverão estar
acompanhados dos pais ou responsáveis.
Não aconselhamos que o participante venha acompanhado de crianças de
idade inferior, já que a nossa sede não possui um espaço adequado para estas
crianças.
b.) Qual o tempo mínimo de conversão adequado para participar?
Recomendamos que o participante tenha, pelo menos, um ano de conversão.
c.) É preciso ser batizado para participar do seminário?
Não é necessário que o participante seja batizado, mas pessoas não batizadas
não serão ministradas individualmente.

d.) É possível participar do seminário possuindo outra profissão de fé
(católica, espírita, etc)?
Sim, porém não serão ministradas individualmente.
e.) Gestantes podem participar do seminário?
Não recomendamos.
f.) Em quais casos o participante não poderá ser ministrado
individualmente?
Se o participante se encaixar em algumas das disposições abaixo, não será
chamado para ministração individual:
– novo convertido;
– não batizado;
– outra profissão de fé;
– amasiados;
– não frequentar nenhuma igreja.

# Ficou com alguma dúvida?
Envie um e-mail para inscricao@vindeacristo.com.br

# HOTÉIS PRÓXIMOS AO MINISTÉRIO VINDE A CRISTO
* Estamos localizados na região central da cidade de Rondonópolis.

HOSTEL PIRATININGA
Rua Fernando Correia da costa, 624 Centro, CEP: 78.700-100
Contato: (66) 3411-5800
reservasmt2@hotelpiratininga.com.br

HOSTEL SÃO PAULO
Rua Avenida Joao Ponce de Arruda, 1720 – Centro CEP: 78.700.260
Contato: (66) 3423-6666
hotelsaopauloo@gmail.com

HOTEL NACIONAL
Rua Fernando Correia da Costa, 978 - Centro CEP 78.700.100
Contato: (66) 3421-9000
reservas@hotelnacionalrondonopolis.com.br

