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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.

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
Hélia (Lia) - 20.03
Pedro Argolo - 23.03
Vinicius (de Jane) - 24.03
Luciana (de Maurício) - 24.03
Luiza Freitas - 26.03
Cláudio (de Rosângela) - 26.03
Juliana (de Roberto) - 27.03

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
Salvador, 20 de Março

Boletim Dominical - No 12/2016

GRUPOS DE COMUNHÃO – EDIFICAÇÃO – MULTIPLICAÇÃO
ACUPE DE BROTAS

IMBUÍ

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

O PROPÓSITO DE DEUS E O HOMEMU- APOSTILA VIDA VITORIOSA

Boletim Sede

Sentir
Você tem propósitos em sua vida? Cite duas características do caráter de Cristo que você
pretende conquistar.
Aprender
Leia o capítulo 2 da apostila Vida Vitoriosa com antecedência e extraia do texto os temas
principais e os versículos mais importantes.
Compartilhe suas anotações no encontro da célula, destacando o propósito eterno de Deus
para o homem:




CRIAÇÃO: Fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
QUEDA: O pecado atrapalhou esse plano.
REDENÇÃO: Mas Jesus veio resolver o problema do pecado e nos religar a Deus.

Refletir


Conduza este tempo de acordo com a realidade da sua célula. Além da reflexão da apostila,
que é mais direcionada aos perdidos e aos novos convertidos, pergunte aos membros mais
antigos:
1. Eu ainda estou sofrendo com as culpas e condenações do meu passado? O que eu preciso
fazer para que isso não me atormente mais?
2. Eu ainda tenho pensamentos religiosos, achando que o que eu faço é mais importante do que
quem eu sou para Deus? Como posso desfrutar de uma vida de mais intimidade com Deus e ser
guiado pelo Espírito Santo?

Aplicar


Conduza este tempo de acordo com a realidade da sua célula. Além da reflexão da apostila,
que é mais direcionada aos perdidos e aos novos convertidos, pergunte aos membros mais
antigos:
1. Nosso Pai providenciou um conselheiro, que nos ensinasse a verdade. O que posso fazer para
desfrutar de uma maior intimidade com o Espírito Santo?
2. Eu tenho amigos na família de Deus, tenho alguém mais maduro, um discipulador, que possa
me ajudar na minha caminhada? O que preciso fazer em relação a isso?

Oração
Ore com todos, confessando que o pecado não tem mais domínio sobre nós, pois fomos
alcançados pela graça salvadora de Jesus. E que hoje, nossa comunhão com o Espírito Santo nos
torne mais parecidos com Jesus em seu caráter, santidade, amor e justiça.
OBS: O Capitulo 02 da apostila “Vida Vitoriosa” já está no site da igreja para consulta:
Acesse: http://www.comunidadevidaemfamilia.com.br/boletim.php

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

Emanuel & Ana - Quinta 20:00hs;
tel.: 8850-2213; 9685-1252; 3045-2145

CABULA V
Elias & Elisângela - Segunda 20:00hs; cel.
8738-7078/8602-9891
CABULA IV
Basílio & Ilma - Sábado 16:00hs;
tel.: 8877-1862/cel. 8780-3233/3018-1803
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
RETIRO
Deusdete & Luciana - Quinta 19:30hs;
Cel. 8626-3408
SABOEIRO
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
MINISTÉRIO INFANTIL: No próximo domingo será a premiação das crianças que se

destacaram no ministério durante o semestre passado (julho a dezembro). Não faltem!
No dia 03/04, acontecerá uma celebração para as crianças, em comemoração dos
aniversariantes do trimestre (Jan/Fev/Mar). É necessário que os pais procurarem a prof.
do próximo domingo (27/03) para ajudar no lanche, estimulando assim a comunhão entre
eles.
VIGÍLIA DE ORAÇÃO: A data da nossa vigília foi mudada para 01 de abril, isso devido ao

feriado da semana chamada santa (Todas as semanas são santas para Deus).

PASSEIO DOS JOVENS: Queridos Jovens, o nosso passeio começara dia 24/03. Então, nos

encontraremos no terminal Aquaviário de São Joaquim, exatamente às 19:00hs, para
pegarmos o ferry. Não se atrasem! O retorno será dia 27/03, às 14:00hs.
ESTACIONAMENTO: Hoje: Jorge / Próximo domingo: Márcio.

