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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

PROMESSAS DE DEUS PARA UM MUNDO EM CRISE - Dt 6.10-15.

Boletim Sede

Leia o texto acima e responda: Qual é a promessa do Senhor nesta passagem?
O povo de Israel era escravo no Egito. E, no meio daquela situação completamente
desprovida de esperança, o Senhor trouxe uma promessa poderosa.
O mundo que habitamos está em crise. O Brasil atravessa uma situação econômica difícil.
No Oriente Médio, o ISIS está assassinando pessoas, muitos delas cristãs, das formas mais
cruéis possíveis. O número de refugiados no mundo supera já as estatísticas da Segunda
Guerra Mundial, e tem se tornado a pior crise humanitária da história. A humanidade tem se
tornado completamente amoral.
Mas não devemos ser pessimistas no meio de uma crise. Ao contrário, este é um tempo
para:
1. Aproximarmos de Deus:
A Bíblia nos ensina em Mateus 6.33: “Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a Sua
justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas”. Aproveite o momento para
desenvolver seu relacionamento com Deus. Desenvolva uma comunhão profunda com Ele.
Construa a sua casa sobre a rocha, não sobre a areia.
2. Mostrarmos amor genuíno:
A resposta para toda e qualquer crise é o amor de Deus. Apenas os nascidos de novo
podem mostrar verdadeiro amor. Quem é nascido de novo procura o bem comum, não o
benefício próprio – João 13.35.
Invista em pessoas, crie mais relacionamentos. Não há nada pior do que ter que
enfrentar uma crise sozinho - Isaías 41.6.
Envolva-se ainda mais na vida da igreja, nos ministérios, na sua célula. No meio da
situação mais difícil da história da humanidade, Deus doou Sua própria vida na pessoa de
Jesus. E nós devemos fazer o mesmo, oferecer nossas vidas para que o amor transbordante
do Pai se manifeste através de nós e alcance outros.
3. Sermos gratos:
O verso 12 do texto bíblico compartilhado diz: “tenham cuidado! Não esqueçam o Senhor
que os tirou do Egito, da terra da escravidão”. Leia o texto de Deuteronômio 8.6-18 e
responda: qual é o risco que corremos?
4. Reflexão:
Hebreus 13.18 nos ensina que Deus não muda. Todas as promessas que foram feitas aos
filhos de Israel são nossas por herança. Nosso Deus quer nos abençoar, não nos destruir. Ele
está esperando por aqueles que se entregam. Salmos 37.5.

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
João Pedro - 10/11 // Vitor - 17/11
Alessa - 10/11 //Raquel - 22/11
Jutânia - 12/11
Ana Claudia -14/11
Clara Vitória - 15/11
Ramon - 16/11
Laíze - 17/11

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

MINISTÉRIO INFANTIL: Atenção! Veja se você está na escala para a reunião de casais, dia

29/11, às 09hs. Louise, Felipe, Fernanda e Wellington.
CONFRATERNIZAÇÃO DE LÍDERES: Queridos, nossa confraternização será dia 21/11, a

partir das 19:00hs na casa dos nossos irmãos Sidão e Olga. Se alguém precisar de carona,
avise!
RETIRO DE CARNAVAL DOS JOVENS: Queridos jovens, faltam apenas 17 vagas a serem

preenchidas para o acampamento. Quem entregar a ficha cadastral após o preenchimento
das vagas, ficará impossibilitado de participar do evento, as vagas são limitadas. Quem
pegou a ficha de inscrição e não devolveu, nem pagou a primeira parcela precisa acertar
isso, oK!
BAZAR BENEFICENTE: O nosso Bazar será no dia 05/12, a partir das 09:30hs - e as

doações podem ser feitas da seguinte forma: você pode doar: Móveis, Utensílios, Roupas,
Decoração, e outras coisas. Pode conseguir doações com amigos também. Geralmente,
neste período muita gente faz doações. Fique atento!
ESTACIONAMENTO: Escala: Hoje - Líder: Elias / Prox. Domingo - Márcio.

