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MURAL
Domingo da Igreja Perseguida - https://www.portasabertas.org.br/
O DIP é um movimento de oração para que a Igreja Perseguida tenha perseverança, paciência
e alegria por estar firme em Cristo Jesus. Neste ano, convidamos você para se juntar a nós para
orar e agir em favor dos cristãos no Iraque e Síria.
29 de Maio de 2016.

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!

ANIVERSARIANTES
Claudia (Marco) - 14/11
Clarinha (maternal) - 15/11
Ramon - 16/11
Sofia (Maternal) 16/11
Vitor - 17/11
Laíse - 17/11

R E U N I Õ E S

.............................................
CELEBRAÇÃO – DOMINGO 18:30Hs
CULTO DE ORAÇÃO – QUARTA 20:00Hs

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.

SALVADOR
Salvador, 13 de NOVEMBRO

Boletim Dominical - No 43/2016

GRUPOS DE COMUNHÃO – EDIFICAÇÃO – MULTIPLICAÇÃO
ACUPE DE BROTAS

SABOEIRO – CAMPUS EXPERIMENTAL

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

8 MARCAS DA IGREJA: ALEGRIA

CG SEDE

A alegria é uma grande característica da igreja de Deus. Todos aqueles que foram
alcançados pela Sua graça, que passaram por uma experiência de novo nascimento, têm muitos
motivos para serem felizes. Você se considera uma pessoa alegre? Por quê?
APRENDENDO

Você já parou para pensar do que depende sua alegria? Será que para estarmos alegres as
coisas precisam andar do jeito que desejamos? Por exemplo, há pessoas que afirmam: “Vou
estar alegre quando tiver minha casa própria”. Mas, com certeza, você conhece alguém que
tem casa própria e não é feliz. A alegria não é conquistada com base naquilo que temos ou
fazemos. Nossa felicidade não depende de coisas ou pessoas.

Leiam juntos Atos 2.42-46.
A alegria daqueles irmãos era contagiante! Ao ponto do verso 47 dizer que “todos os dias
acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar”. As pessoas queriam participar
daquilo. Viam algo diferente acontecendo naquele lugar. O que a igreja de Atos tinha ou fazia
de especial? Onde estava depositada a alegria daqueles irmãos? Qual o segredo de viver assim?
Vejam no Salmo 1.1-3. A felicidade é alcançada com atitudes práticas. Quais atitudes o grupo
consegue identificar no texto de Salmos?
A felicidade é uma expressão de gratidão. Seremos gratos só quando tivermos o que
queremos? Ou seremos gratos pelo fato de termos recebido aquilo que não merecíamos Rm.
5.8-9. É verdade que no mundo teremos aflições. Mas nada pode tirar nossa esperança, que
deve estar depositada apenas em Jesus. Lembre-se, a alegria é fruto do Espírito Santo - Gálatas
5.22.
REFLETINDO

Será que as pessoas vêm isso em nós? Será que as pessoas – de dentro e de fora de casa enxergam alegria em nós? Será que as pessoas vêm a nossa célula tomada por uma alegria
contagiante? Será que somos considerados chatos ou contagiantes?
APLICANDO

Como podemos ter e mostrar essa alegria? Que atitudes práticas devemos tomar para que
haja uma mudança verdadeira em nós?
FINAL

Dedique um tempo de oração para que a alegria seja uma marca da sua família, da sua
célula, e de cada um dos membros. E ore para que o motivo da nossa alegria seja sempre Jesus.

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

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

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

Emanuel & Ana - Quinta 20:00hs;
tel.: 8850-2213; 9685-1252; 3045-2145
IMBUI
Beijo & Fernanda - Terça 19:30hs
99967-0040

CABULA IV

Basílio & Ilma - Sábado 16:00hs;
tel.: 9 9703-4134
FEDERAÇÃO
Miralva - Quinta 19:30hs;
tel. 3237-5626
SAUBARA
Léo & Taty - Quarta 19:30hs;
Cel. 8699-5241 cel. 8622-6740
GARIBALDI
Amélia - Terça 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel. 8761-7604
SABOEIRO - CAMPUS EXPERIMENTAL
Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel. 9928-4618

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
PASSEIO DOS CASAIS: Tudo pronto para nosso passeio de Escuna na terça feira. Vamos lá!!!
PÓS-ENCONTRO: Será agora sexta-feira (18/11) às 20:00hs na Comunidade.
MINISTÉRIO DE JOVENS: Evangelismo com os jovens dia (19/11) às 15 horas. A saída será
na Comunidade. Após o culto de hoje Jefferson deseja ter uma pequena reunião com os
Jovens.
VIGÍLIA DE ORAÇÃO: Nossa vigília será dia (25/11) Sempre das Vinte a Zero Hora.
FESTA DA COLHEITA: Faremos uma grande celebração dia (20/11) em comemoração pelos
frutos que tivemos ao longo deste ano: Pessoas preciosos para Deus São frutos poderosos de
uma grande colheita.
BATISMOS: Os irmãos Novos Convertidos devem ser batizados, para isso precisam procurar
seus líderes de células ou o Pastor. Ainda não temos data definida.
BAZAR: Este ano vamos fazer um GRANDE BAZAR para o Recriar. Vamos movimentar os
nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho para dar um gás no bazar. Por favor, tragam as
doações para Leila e Bomfim. O Nosso Bazar será no dia (03/12). Venda da feijoada
antecipada...
MINISTÉRIO INFANTIL: Pedimos atenção dos professores do M. Infantil e dos pais das
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