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Fernanda -

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!
A igreja está promovendo um Encontro em outubro para os casais desfrutarem um tempo
precioso de Comunhão, Lazer e Crescimento juntos. Há diversos meios de pagamento, inclusive
dividir as parcelas. Você poderá usar a cantina da igreja domingo para levantar os recursos entre
os irmãos. Você pode conseguir os recursos, o milagre é um dos meios, então as desculpas por
falta de dinheiro podem ser deixadas de lado. O Senhor diz que na Comunhão Ele ordena a
bênção, vamos valorizar nosso Encontro, se esforçar e crer que Deus tem muitas bênçãos para o
nosso casamento.
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 33/2014

GRUPOS FAMILIARES

OS PACTOS DA NOVA ALIANÇA

Mark Driscoll

Quebra-Gelo - Qual o significado que o GCEM tem na sua vida?

1. O PACTO DO AMOR INCONDICIONAL - Colossenses 3:4-15 - Eu escolho amá-los, edificá-los e aceitá-los,
meus irmãos e irmãs, não importa o que digam ou façam. Eu escolho amá-los do jeito que vocês são. Nada
do que fizeram ou farão vai me impedir de amá-los. Posso não concordar com suas ações, mas vou amá-los
como pessoas e fazer tudo para suportá-los na certeza do amor de Deus.
2. O PACTO DA HONESTIDADE - Efésios 4:25-32 - Eu não vou esconder como me sinto a respeito de vocês,
mas vou procurar, no tempo do Espírito, conversar francamente e diretamente com vocês de modo
amoroso e perdoador, para que nossas frustrações mútuas não se transformem em amargura. Se isso
significa arriscar-me a sofrer, sabendo que ao falar a verdade em amor é que crescemos em tudo em Cristo
que é o cabeça; então eu aceito correr o risco.
3. O PACTO DA TRANSPARÊNCIA – Rm. 7:15-25 - Prometo me empenhar para me tornar uma pessoa mais
aberta, abrindo meus sentimentos, minhas lutas, minhas alegrias e minhas dores para vocês da melhor
maneira possível. Isso tem como implicação o fato de que não vou conseguir nada sem vocês. Digo isto para
afirmar o valor de vocês para mim como pessoa. Em outras palavras, eu preciso de vocês!
4. O PACTO DA ORAÇÃO - 2Tessalonicenses 1:11-12 - Eu faço um pacto de orar por vocês regularmente,
crendo que nosso amado Pai deseja que oremos uns pelos outros e peçamos pelas bênçãos que todos
precisamos. Não serei um ouvinte passivo. Mas sim, escolho ser um participante espiritual, desejoso de
entrar na situação de vocês e auxiliá-los a levar os seus fardos em oração.
5. O PACTO DA SENSIBILIDADE - Jo. 4:1-29 - Assim como desejo ser conhecido e compreendido por vocês,
faço o pacto de ser sensível a vocês e às suas necessidades da melhor maneira possível. Vou tentar ouvi-los
e sentir o que se passa com vocês, procurar tirar vocês do buraco do desânimo e isolamento. Vou procurar
evitar seriamente dar respostas simplistas para as situações difíceis nas quais vocês se encontram.
6. O PACTO DA DISPONIBILIDADE – At. 2:47 - Aqui estou se precisarem de mim. Tudo o que tenho - tempo,
energia, entendimento, bens - está à disposição de vocês, se precisarem, até o limite dos meus recursos. Dou estas
coisas a vocês num pacto que tem prioridade sobre outras exigências que não estão debaixo desse pacto.
7. O PACTO DA CONFIDENCIALIDADE - Provérbios 10:19; 11:9, 13, 12:23; 15:4; 18:6-8 - Prometo manter em
segredo tudo o que for compartilhado dentro do grupo de modo a proporcionar uma atmosfera de confiança.
Entendo, no entanto, que esta confidencialidade não proíbe o meu líder/auxiliar de célula de compartilhar
informações adequadas ao meu pastor. Entendo que aos líderes/auxiliares foi delegada a autoridade como
extensão do ministério de cuidado pastoral desta igreja.
8. O PACTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - Ezequiel 3:16-21 e Mateus 18:12-20 - Faço o pacto de estudar os
materiais de treinamento das quais cada célula se utiliza e, assim fazendo, vou prestar contas semanalmente a um
outro membro da minha célula. Vou dar a vocês o direito de me questionar, enfrentar, e desafiar em amor, quando
estiver falhando em algum aspecto na minha vida com Deus, família, devocional, crescimento espiritual ou algo
semelhante. Faço o pacto de não reagir.
9. O PACTO DA ASSIDUIDADE - Lucas 9:57-62 - Vou considerar o tempo que meu grupo investe semanalmente
como um tempo sob a mão discipuladora de Cristo. Não entristecerei o Espírito pela minha ausência, exceto em
caso de emergência. Se estiver impossibilitado de comparecer por qualquer razão, por consideração, vou telefonar
para o meu líder para que todos os membros da célula saibam por que estou ausente, para que possam orar por
mim e não tenham maiores preocupações comigo.
10. O PACTO DE ALCANÇAR OUTROS - Mateus 25:31-46 - Faço o pacto de encontrar meios de me sacrificar por
aqueles que se encontram fora de nossa comunhão, da mesma forma como fiz a aliança de me sacrificar por
vocês, meus irmãos e irmãs. Vou dar o máximo para trazer dois ou mais incrédulos ou pessoas sem igreja para a
minha célula durante o seu ciclo de vida. Quero fazê-lo em nome de Jesus para que outras pessoas sejam
adicionadas ao Reino de Deus pelo amor dele.

spírito Santo.

ACUPE DE BROTAS
BARRA
Márcio&&Jusa
Tati - Quinta-feira,
às 19:30hs;
 Veloso
Quinta-feira 19:30hs;
tel.:3011-0345/9929-800
3353-8409/cel.: 8833-9171
tel.:
9/8879-1005
CABULA V
 BROTAS
Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363
 Márcio
& Tati - Quinta-feira, às 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171
CABULA VI
 CABULA
Vandinho
V & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.:
9961-7034/9956-5693
 Elias
& Elisângela - Terça
20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363
FEDERAÇÃO
 CABULA
MiralvaVI- Terça 19:30hs;
cel.: 3237-5626
 Vandinho
& Denise - Sábado 17:00hs;
tel.:
3248-1448/cel.:
9961-7034/9956-5693
SIMÕES
FILHO - CIA
 FEDERAÇÃO
Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544
 Miralva
- Terça 19:30hs;
cel.: 3237-5626
SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544

NOTÍCIAS

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.
 Glauco & Carol - Segunda 20:00hs;
 Sérgio
& Rosana - Terça 19:45hs;
cel.:9943-2274/9969-0183
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
 Sérgio & Rosana - Quinta 19:45hs;
SÃO GONÇALO
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
SÃO 3257-0438/cel.:
GONÇALO
tel.:
8797-3684/8743-9018
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja

Elisangela - 21/08
Brenda Fernanda - 30/08 Fernanda (Beijo) 30/08

ATENÇÃO - AVISOS
ANIVERSARIANTES: Dê um abraço amoroso nos aniversariantes da semana. Se você
deseja ter seu nome 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: VEM PARA O ENCONTRO VOCE TAMBEM, VEM!
ANIVERSÁRIO DA IGREJA: Hoje comemoramos juntamente com os Líderes da
Comunidade da Graça - SP, os Pastores Carlos Aberto Bezerra e Suely Bezerra &
Horácio Perim e Aurea Perim o 7º. Aniversário da Comunidade da Graça em
Salvador.
ATENCÃO PAIS: Comunicamos aos Pais ou responsáveis pelas crianças que participam
do culto infantil, que os dízimos e ofertas serão recolhidos nas salas. Portanto,
incentivem seus filhos a dizimarem e a ofertarem ao Senhor, mostrando a eles a
importância deste princípio.
CONFERÊNCIA INTERN. DA COMUNIDADE DA GRAÇA – ÁGUAS DE LINDÓIA: Nos
dias 26 - 29 de Novembro, vai acontecer em (SP) a maior conferência da Comunidade da
Graça no Brasil. Se você tiver interesse em participar veja as informações em:
eventos.comuna.com.br.

