ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

QUARTA

DOMINGO

DIÁCONO

MARCIO/TATI

JORGE/GRAÇA

Intercessão

Deusdete/Elisângela

Tati/Josiane

Ofertório

Márcio/Ricardo

Jorge/Sérgio

Música

M. Louvor - Daniel

M. Louvor

Recepção

Bete/Ana/Vanessa

Graça/Ilma/Jenifer

Som

Cláudio

Basílio

Min. Infantil

Bete/Fernanda/Tati/Ramon

Bete/Jéssica/Welinton/Paulo

MURAL JOVEM
ANIVERSARIANTES JOVENS

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!
MINISTÉRIO DA PROVIDÊNCIA
“Não havia, pois, entre eles necessitado algum” Atos. 4.34. Esta era a realidade da igreja
primitiva. Mas como eles conseguiam isso? A necessidade na igreja primitiva era vista como
oportunidade para o desprendimento, para a generosidade entrar em ação. O cuidado mútuo
era uma das marcas principais dessa igreja. E por meio da generosidade cada membro era
suprido em sua necessidade. Aqueles que tinham mais repartiam com os demais suas posses.
Será que a igreja pode agir dessa mesma forma hoje? O que você pensa sobre isso?
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.
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Boletim Dominical - No 19/2014

GRUPOS FAMILIARES

QUANDO CRISTO RESSUSCITOU, Eu Ressuscitei com Ele
A Palavra de Deus declara que por causa da ressurreição de Jesus o Pai me deu
um novo coração e um novo espírito. Por isso eu confesso e tomo posse agora desta
nova vida.
Não aceito traumas, feridas, complexos e lembranças amargas do passado no
meu
coração.
Está escrito que agora tenho o coração, o espírito e a mente de Cristo. Eles me
capacitam a perdoar a todos os que me ofenderam e a ter pensamentos e
sentimentos
livres, cheios de paz e de alegria.
"Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em
transgressões - pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e
com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus." Efésios 2.5-6.
"Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo! Conforme a sua
grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da
ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos." 1Pedro 1.3.
"Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já
passaram; eis que surgiram coisas novas!" 2Coríntios 5. 17.
"Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém,
temos a mente de Cristo." 1Coríntios 2.16.
"Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus." Filipenses 2.5.
"Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o
que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de
boa
fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas."
Filipenses 4.8.
"Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se!" Filipenses 4.4.

BARRA
BARRA
Veloso&&Jusa
Jusa--Quinta-feira
Quinta-feira19:30hs;
19:30hs;
 Veloso
tel.:3011-0345/9929-800
3011-0345/9929-800
tel.:
9/8879-1005
9/8879-1005
BROTAS
BROTAS
Márcio&&Tati
Tati--Quinta-feira,
Quinta-feira,às
às19:30hs;
19:30hs;
 Márcio
tel.:3353-8409/cel.:
3353-8409/cel.:8833-9171
8833-9171
tel.:
CABULAVV
CABULA
Elias&&Elisângela
Elisângela--Terça
Terça20:00hs;
20:00hs;Cel.:
Cel.:
 Elias
8602-9891/8738-7078/9358-4363
8602-9891/8738-7078/9358-4363
CABULAVI
VI
CABULA
Vandinho&&Denise
Denise--Sábado
Sábado17:00hs;
17:00hs;
 Vandinho
tel.:3248-1448/cel.:
3248-1448/cel.:9961-7034/9956-5693
9961-7034/9956-5693
tel.:
FEDERAÇÃO
FEDERAÇÃO
Miralva--Terça
Terça19:30hs;
19:30hs;
 Miralva
cel.:3237-5626
3237-5626
cel.:

GARIBALDI
GARIBALDI
 Amélia - Quinta 19:30hs;
 Amélia
- Quinta 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.:
8761-7604
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604
RETIRO
RETIRO
 Deusdete & Luciana - Terça 19:30hs;
 Deusdete
& Luciana - Terça 19:30hs;
cel.: 8626-3408
cel.: 8626-3408
SABOEIRO
SABOEIRO
 Jorge & Graça - Quinta
 Jorge
& Graça
- Quinta
19:30hs;
tel.: 3230-6061/cel.:
9908-4618.
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9908-4618.
 Sérgio & Rosana - Quinta 19:45hs;
 Sérgio
& Rosana - Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
SÃO GONÇALO
SÃO GONÇALO
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
 Leo
Taty - Terça 20:00hs;
tel.:&3257-0438/cel.:
8797-3684/8743-9018
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

SIMÕESFILHO
FILHO--CIA
CIA
SIMÕES
Emanuel&&Ana
Ana––Quinta
Quinta20:00hs;
20:00hs;
 Emanuel
tel.:8712-2544
8712-2544
tel.:

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja

Davi (Taty) - 18/05
Rosane - 18/05
Bete - 20/05
Taty - (Léo) - 22/05
Renilda – 23/05
Pr. Paulo -23/05
Bia (Cida) - 23/05

Ednalva - 24/05
Sérgio - 25/05
Lucas - 25/05

ATENÇÃO - AVISOS
ANIVERSARIANTES: Dê um amoroso abraço nos aniversariantes da semana. Se você
deseja ver seu nome lembrado no boletim da igreja, por favor, envie a data do seu
aniversário, juntamente com seu nome para o e-mail: japmce@hotmail.com
ENCONTRO DE CASAIS: Nos dias 24, 25, 26 teremos o Nosso Encontro de Casais. As
inscrições já estão abertas, procurar Tati. A inscrição será efetivada com o primeiro
pagamento. Se algum irmão deseja ir, mas não tem condições financeiras deve
comunicar ao seu líder de Grupo Familiar. Líderes, estejam atentos a esta situação.
GRUPO FAMILIAR: Todos os Líderes de grupo devem pegar o manual “Confissão
Vitoriosa da Palavra”, que será usado nas próximas dez semanas nos grupos. Nenhum
líder está autorizado a mudar o ensino do grupo. Pr. Paulo. (Material Gratuito)
CAMPANHA DO ALIMENTO: Como crentes temos a responsabilidade e o privilégio de
ajudar os necessitados. Solicitamos a cada membro trazer 1kg de alimento por domingo.
REUNIÃO DE LÍDERES: Esta semana 22, 24, e 25 vamos receber o Pr. Horácio Perim. A
finalidade de sua vinda é falar aos líderes e futuros líderes sobre o projeto da Comunidade
da Graça para a Comunidade Vida em Família. É uma convocação, portanto uma ausência
deverá ser justificada previamente e por motivo legítimo.

