ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

QUARTA

DOMINGO

EMANUEL/ANA

SÉRGIO/ROSANA

Intercessão

Deusdete/Elias

Leda/Ara

Ofertório

Vilmar/Emanuel

Paulo Sento/Jailton

Música

M. Música - Rosana

M. Música - Daniel

DIÁCONO

Recepção

Ilma/Jaciara/Kátia

Ana/Vanessa/Alice/Diana

Som

Cláudio

Basílio

Min. Infantil

Milena/Emília/Luanna
Bruno/Alexandre/Jefferson

Geisa/Bruno/Ramon/Wellington
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Jutânia/Fernanda/Louise

MURAL JOVEM
ORAÇÃO PELA IGREJA PERSEGUIDA - https://www.portasabertas.org.br/

Cristãos sírios falam sobre seus anseios, medos e dificuldades - A população de Homs,
localizada na região central da Síria e principal reduto opositor ao governo do presidente Bashar
Al Assad, é a que mais sofre com os confrontos entre rebeldes e as forças armadas.

Olá, Seja bem-vindo!
Você veio aqui porque precisa de Deus. ELE tem interesse em transformar a sua vida e abençoar
você. A sua presença muito nos alegra. Receba o nosso carinho e o nosso amor!

DESTAQUE!

“Uma igreja Família, Vivendo o Amor de Cristo, Alcançando o
Próximo e Formando Discípulos”.

R E U N I Õ E S

.............................................
CELEBRAÇÃO – DOMINGO 18:30H
CULTO DE ORAÇÃO – QUARTA 20:H

www.comunidadevidaemfamilia.com.br
Rua Silveira Martins, Nº. 2568, Cabula – Ao lado do Master Shopping Cabula, em frente à
UNEB (71) 3015-7775 – CEP: 41.150-000 - Salvador/BA.

Pastores da Igreja
José de Almeida Paula (Pr. Paulo) / Viviane Guardiano de Almeida (Pra. Viviane)

GRUPOS FAMILIARES

A ORAÇÃO DE UM LÍDER EFICAZ - Texto Ne. 1.1.-11.

Pr. Paulo

Neemias, provavelmente nasceu no período do exílio na babilônia. Por conta disso, ele
não havia visto a glória de Jerusalém, nem conhecia o seu resplendor, mas quando ouviu de
seu irmão Hanani, que a cidade estava arrasada e que as pessoas que ali ficaram estavam em
grande miséria, ele foi bater um papo com Deus. E sabe o que aconteceu? Deus lhe
respondeu, dizendo: (Neemias) você é a minha resposta para essa geração.
A maioria dos cristãos no Brasil nos dias de hoje leva uma vida boa, uma vida confortável.
Neemias também tinha uma vida assim, mesmo na babilônia. Eu acredito, que a primeira
atitude cristã mais significativa e que de fato faça alguma diferença em um mundo perdido,
seja a compaixão. Ao ser compassivo, você é desafiado a abrir mão de algum conforto
pessoal.
Eu fico pensando o porquê de muitas pessoas estarem desinteressadas pela oração.
Talvez porque exista o receio de que Deus as posicione como a sua alternativa para o
problema dessa geração. Todo aquele que ora é movido a uma ação! Quando você ora, você
passa a se importar com as coisas que Deus se preocupa e se interessa.
“E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns
dias; e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus”. Neemias 1.4.
As pessoas estão vivendo completamente perdidas neste mundo, elas estão presas em
seus pecados, em seu mundo egoísta, em suas questões pessoais, estão vazias, então
podemos dizer com muita certeza que elas estão em grande miséria e desprezo.
“E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e
desgarradas, como ovelhas que não têm pastor”. Mt. 9.36.
Uma atitude correta! É o que Deus precisa para usar as pessoas, mas não uma atitude
qualquer. A atitude de um copeiro que resolveu abrir mão de uma posição no palácio, para
estar com um Rei maior e mais excelente do que o rei da Pérsia. E qual foi essa atitude? Fazer
da oração a sua prioridade. Neemias deu à oração a mais alta prioridade, mas o cristão
moderno tem o hábito de fazer da oração o seu último recurso.
Neemias, antes de fazer qualquer coisa foi orar. Quanto tempo, recurso e energia
podemos poupar quando nos dispomos a buscar a sabedoria disponível no coração de Deus,
para efetuarmos aquilo em que estamos envolvidos de forma extraordinária. Através da
influência de Neemias, os muros que estavam destruídos há décadas foram levantados em
52 dias. Talvez Neemias seja a pessoa que absorveu mais profundamente as palavras de
Jesus “porque sem mim nada podeis fazer”, mesmo sem tê-lo conhecido fisicamente.
O nosso maior desafio ao observarmos a vida e o ministério de Neemias é aprender com
ele a fazer da oração a nossa primeira reação diante dos problemas, dos desafios, da
afronta, da perseguição, da humilhação, da acusação e de tudo aquilo que ameaça a nossa
segurança. Se fizermos isso, seremos úteis ao Senhor, como Neemias foi. Deus te abençoe!

ACUPE DE BROTAS
 Márcio & Tati - Quinta-feira, às 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171

GARIBALDI
 Amélia - Terça 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604

BROTAS
 Paulo & Jane - Quinta-feira, às 19:30hs; tel.:
8824-2012/3383-6210

RETIRO
 Deusdete & Luciana - Quinta 19:30hs;
cel.: 8626-3408

CABULA V
Elias & Elisângela - Segunda 20:00hs; Cel.:
8738-7078/8602-9891

SABOEIRO
 Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9928-4618

CABULA IV
 Paulo & Cida - Sábado 16:00hs;
tel.: 8877-1862/cel.: 8780-3233/3018-1803

IMBUÍ
 Sérgio & Rosana - Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel.: 8868-2059/9963-2349

FEDERAÇÃO
 Miralva - Quinta 19:30hs;
cel.: 3237-5626

SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana - Quinta 20:00hs;
tel.: 8850-2213; 9685-1252; 3045-2145tel.:
3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

SAUBARA
 Léo & Taty - Quarta 19:30hs;
cel.: 8699-5241 Cel.: 8622-6740

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Vilma (de Carol) - 09/08
Miralva - 13/08
Ara Poty - 16/08
Danilo - 16/08

ATENÇÃO - AVISOS

ANIVERSARIANTES: Dê um abraço amoroso nos aniversariantes da semana. Se desejar

ter o nome no boletim da igreja, por favor, envie a data do seu aniversário, juntamente
com seu nome para o e-mail: japmce@hotmail.com
JEJUM DAS MULHERES: As mulheres intercessoras a partir de amanhã vão orar por 30

dias em prol do Congresso e também por outros motivos. Todas estão convocadas. Pr.
Viviane.
CONGRESSO-MULHERES INTERCESSORAS: Em outubro (03/10) acontecerá o Congresso

de Mulheres Intercessoras em Salvador, será com a Pra. Suely Bezerra e convidadas. Vai
ser um congresso maravilhoso e singular. Vamos transformar Salvador pelo poder
da oração! A inscrição é R$ 20,00 reais. O congresso será das 14:00hs às 19:00hs.
REUNIÃO DE MULHERES: Teremos Reunião de Mulheres no dia 29/08, vamos começar a
partir das 17:00hs. Não percam, e tragam convidadas!
ESTACIONAMENTO: Escala: Hoje - Líder: Paulo Cerqueira / Prox. Domingo - Jorge

