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A respeito de todo o terror que estamos vendo atualmente no mundo, o Estado Islâmico
vem protagonizando a maior e mais sangrenta perseguição à igreja de Cristo dos últimos
tempos, portanto é preciso nos posicionarmos em Oração Incessante conforme At. 12.5; para
enfrentar a Satanás e seus instrumentos. Visite o Site acima para saber mais sobre o (DIP).

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

UM CORAÇÃO QUE ESTENDE A MÃO – Texto Lc. 10.30-34

Pr. Paulo

Geralmente passamos a maior parte da nossa vida no trabalho. Acredito que você já
notou isso! Bom, Deus também espera que você seja testemunha de Cristo ali. E nesse
contexto, de ser um agente dele no trabalho, você precisa conquistar o direito de falar de
Jesus para as outras pessoas.
Se você quiser dar um bom testemunho de Jesus em seu trabalho, seja o melhor
funcionário da empresa. As pessoas não vão querer ouvir um funcionário medíocre falar de
Jesus Cristo. Mas elas farão fila para falar com o melhor funcionário da empresa.
“Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis
testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da
terra. E, quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu,
ocultando-o a seus olhos”. At. 1.8,9.
Todos nós fomos chamados para viver de tal maneira que as pessoas à nossa volta
possam ver Deus em nossa vida e sejam atraídas a Ele. Se formos relapsos no trabalho,
nossos colegas não serão atraídos para Deus, eles poderão questionar se seguir a Jesus é
uma boa coisa. Um Cristão aplicado, conquista o direito de falar sobre qualquer coisa que
deseja: o trabalho, o seu sucesso e sua fé. Um cristão competente no trabalho, abre
caminho para falar aos outros qual é o motivo que existe por trás de seu "sucesso", Jesus
Cristo. Quando você é o melhor no trabalho, seus colegas lhe pedem conselhos sobre o
trabalho..., mas também sobre a vida e seu significado.
Seja o próximo de alguém - Lucas 10.29-37.
Em qualquer tempo, você conquista o direito de falar de sua fé em Cristo se interessando
verdadeiramente pelas outras pessoas. Talvez você conheça o ditado: ''As pessoas não vão se
interessar pelo que você sabe enquanto não souberem que você se interessa por elas". Nossos
colegas devem nos ver como pessoas acessíveis, carinhosas e afáveis. Ou seja, elas devem
nos ver como seu próximo.
Precisamos estabelecer uma relação de amizade com aqueles com quem temos contato
frequentemente. Nessa história, Jesus fala de atitude! Ele contrasta as atitudes de
indiferença de um sacerdote e de um levita, representantes de dois grupos religiosos e as
atitudes de amor de um samaritano, pessoa repudiada pelos judeus.
Veja que os dois líderes religiosos, desviam do compatriota espancado por salteadores.
Em seguida, veio o samaritano. Qual foi sua reação? Jesus disse que o samaritano "vendo-o,
compadeceu-se dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas" v. 33, 34. O bom samaritano viu
... e agiu. Ele tomou a iniciativa de cuidar dos ferimentos do homem.
O amor está sempre à procura de um lugar para ser demonstrado. O amor age. O
sacerdote e o levita não demonstraram amor, não fizeram nada. Não tomaram nenhuma
atitude. O amor sempre toma a iniciativa. Deus abençoe a sua vida!

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

GARIBALDI
 Amélia - Quinta 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604

BROTAS
 Paulo & Jane - Terça-feira, às 19:30hs; tel.:
8824-2012/3383-6210

RETIRO
 Deusdete & Luciana - Terça 19:30hs;
cel.: 8626-3408

CABULA V
 Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363

SABOEIRO
 Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9908-4618.

CABULA IV
 Paulo & Cida - Sábado 16:00hs;
tel.: 8871-1862/cel.: 8780-3233/3018-1803

IMBUÍ
 Sérgio & Rosana - Quinta 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349

FEDERAÇÃO
 Miralva - Terça 19:30hs;
cel.: 3237-5626

SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

SAUBARA
 Léo & Taty – Quarta 19:30hs;
cel.: 8699-5241 Cel.: 8622-6740

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Cláudio (Dilzeth) - 07/06
Luiz - 06/06
Ide - 11/06
Carol - (Glauco) - 13/06
Wellington - 14/06
- 07/06
Joana - 30/05

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
JANTAR DOS NAMORADOS: Foi um sucesso o nosso jantar! Venho agradecer de coração

a todos que se empenharam e trabalharam nesse projeto maravilhoso.
CAMPANHA DO AGASALHO: Obrigado a todos que amorosamente contribuíram para a

nossa campanha, foi uma benção a distribuição na sexta-feira.

REUNIÃO AMANHÃ: Amados, paz! Esta reunião é para os líderes de Grupo Familiar e

diáconos, será ás 20:00hs, na comunidade!

VIAGEM PASTORAL: Próxima semana estarei viajando para o congresso da Comunidade da
Graça em São Paulo – Por favor orem por nós!
VIAGEM PARA SAUBARA: Vamos nos preparar para visitarmos a igreja em Saubara. Assim
que

