ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

QUARTA

DOMINGO

DIÁCONO

VANDINHO/DENISE

Intercessão

Deusdete/Márcia

Leila/Elias

Ofertório

Sérgio/Elias

Emmanuel/Jailton

Música

M. Louvor - Rosana

M. Louvor - Rosana

Recepção

Cida/Ana/Paulinha

Graça/Jenifer/Ilma

Som
Min. Infantil

Basílio

EMANNUEL/ANA

Basílio

Verificar com Líder

Verificar com Líder

MURAL

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!

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.

Salvador, 16 de FEVEREIRO

Boletim Dominical - No 07/2014

GRUPOS FAMILIARES

MEU RELACIONAMENTO COM O TRABALHO E ESCOLA
“O justo florescerá como a palmeira; crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão
plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão
frutos; serão viçosos e vigorosos, Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e
nele não há injustiça. Salmos 92.12-15.
Como o justo é conhecido diante das pessoas? Como ele dá frutos? Como ele pode ser ainda
mais abençoado?
Estar plantado na Casa do Senhor é o segredo para que o justo – aquele que foi alcançado
pela graça regeneradora e salvadora de Deus – dê muitos frutos. A Bíblia diz que o justo
frutificará como a palmeira e será forte como o cedro.
O cedro do Líbano é uma árvore que representa força, saúde e uma estrutura sólida em meio
às pressões da vida. Podemos ser como plantas de ornamentação, que têm beleza, mas não
durabilidade, ou como árvores, que permanecem por longos anos produzindo frutos e sementes.
Essas árvores são aqueles que estão plantados na Casa do Senhor. São aqueles que têm
compromisso, envolvimento e responsabilidades na igreja.
E toda pessoa que está plantada na Casa do Senhor, cuida das cinco prioridades: vida com
Deus, cuidado do cônjuge, zelo pela família (pais e filhos), formação escolar e trabalho, e vida de
serviço na igreja (ministérios).

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

Jorge Brito 12/02 – 3230-6061

Como ter sucesso na vida profissional e estudantil
1.

Obedecendo aos mandamentos de Deus - Deuteronômio 8.11-12.

2.

Lembrando-se do Senhor, de quem éramos e onde estávamos - Deuteronômio 8.13-18.

3.

Mantendo a humildade e dependência de Deus - Deuteronômio 8.18-20.

Deus nos qualifica a sermos bons estudantes e profissionais a fim de abençoarmos as
pessoas, sejamos alunos ou professores, funcionários ou patrões.
A vida de Deus em nós deve fluir em favor das pessoas na sociedade, na escola, nas
faculdades, no trabalho etc.
E o justo dará frutos até na velhice, e frutos cheios de vida! Essa é a promessa de Deus para o
justo que cuida das prioridades da sua vida e permanece plantado na Casa do Senhor.
Aplicação pessoal:
1.

O que Deus espera de nós, em nosso ambiente de trabalho e estudo?

2. O que você pode fazer de prático para que, em 2014, você seja um profissional e um

estudante melhor?

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 DA LIDERANÇA: Próximo domingo 23/02 será o encontro da liderança em
Barra de Pojuca, casa de Jorge. Devemos chegar às 09:00hs, não atrase, não falte.
PARA OS PAIS: O ministério infantil está cadastrando todas as crianças. Após o termino
do culto, os pais devem buscar necessariamente hoje seus filhos na salinha.
REUNIÃO DE MULHERES: No dia 08 de março, data apropriada, às 18:30hs haverá um
encontro maravilhoso para mulheres na CVF, traga suas convidadas. Se possível traga
também um pratinho: doces ou salgado, para a comunhão no final do evento.
JEJUM ANUAL: No dia 10/03 daremos início ao nosso Jejum de 21 dias. O termino será
30/03.
VIGÍLIA DE ORAÇÃO: Nossa Vigília foi antecipada para o sexta próxima (21/02),
horário de sempre, 08:00hs – 00:00hs.
REUNIÃO MINISTÉRIO DE LOUVOR: Nossa reunião foi adiada para 09 março, às
16:00hs, na Comunidade Vida em Família.

