ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

DIÁCONO

VELOSO/JUSA

VANDINHO/DENISE

Intercessão

Elias/Miralva

Tati/Márcia

Ofertório

Sérgio/Vilmar

Vandinho/Márcio

Música

Cadê a Escala?

Cadê a Escala?

Recepção

Ana/Vanessa/A.Alice

Ilma/Jaciara/Kátia

Som

Cláudio

Basílio

Min. Infantil

QUARTA

Milena/Paula/Geisa
Alexandre/Diana

DOMINGO
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Andréia/Jaqueline/A.Silvia
Daniela/Ramon/Wellington

MURAL JOVEM
ORAÇÃO PELA IGREJA PERSEGUIDA - www.portasabertas.org.br

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

EU, UM CONSTRUTOR DE PONTES? - Texto Mc. 5. 1-20.

Pr. Paulo

É muito comum ouvirmos das pessoas que elas têm dificuldades para compartilhar a sua fé.
Alguns acham que precisam conhecer muito a bíblia, ou ter um curso de teologia, ou mesmo ter
vivido bastante tempo no meio da igreja para poder fazer isso. As pessoas se sentem intimidadas
e não conseguem alcançar outros para Cristo.
Certamente você já foi desafiado a testemunhar a sua fé. Testemunhar, basicamente é contar
a história de como você se tornou um cristão, um seguidor de Cristo. O texto que acabamos de
ler nos mostra o quanto é simples dar testemunho daquilo que Deus fez em nós por Cristo.
O resumo dessa história é simples. Havia um homem atormentado por uma "legião" de
demônios. Jesus, compadecido do sofrimento daquele homem, expulsa os demônios e os envia
para uma manada de porcos, que se precipitam para dentro do mar e se afogam.
Este homem ficou tão agradecido ao ver-se livre dos demônios que perguntou a Jesus se
poderia segui-lo. Talvez você ache que Jesus deveria ter respondido: “Claro! Junte-se a nós, venha
comigo e aprenda um pouco mais de teologia. Sente aos meus pés e aprenda comigo durante alguns
anos”.
Mas não foi isso que Jesus fez. E o que ele fez? Jesus, ordenou àquele homem: "Vai para tua
casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti". Mc. 5.19.
Jesus mandou que aquele homem fosse para sua casa e desse o seu testemunho! Apesar de
ser recém-convertido, ele tinha tudo o que necessitava para dar testemunho de sua experiência
com Jesus.
E quais foram os resultados da obediência desse homem a Cristo? A Bíblia diz: "Então, ele foi e
começou a proclamar em Decápolis [local onde morava] tudo o que Jesus lhe fizera; e todos se
admiravam" (v. 20).
Qual foi o impacto dessa vida transformada? Em Marcos 7.31; e também no Cap. 8 e 9 lemos
que Jesus estava pelos confins de Decápolis e uma multidão veio até ele. Jesus nunca havia
estado ali. Este homem citado em (Mc. 5. 1-20) obedeceu e contou para seu povo “tudo o que
Jesus lhe fizera”. Ele simplesmente deu o seu testemunho - As pessoas foram até Jesus.
O seu testemunho do que Cristo fez em sua vida é a maior ferramenta que você possui para
alcançar outras pessoas para Ele. Ninguém pode contestar a sua experiência com Deus. Porque
verdadeiramente um encontro com Deus muda a vida de uma pessoa para sempre. E as outras
pessoas percebem a transformação. Precisamos de uma atitude proativa diante de Deus, no
sentido de pedir a Ele que nos dê as oportunidades de contarmos o motivo de nossa esperança –
“Cristo em vós, esperança da glória” - a alguém nesta semana. Cl. 1.27.
Ser o "próximo" de alguém e Fazer amizades é Construir pontes. Sinceramente, espero que
você assuma a responsabilidade de construir pontes, de fazer amizades e de tornar-se um bom
vizinho para ter a oportunidade de "responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança
que há em vós" 1Pe. 3.15. As recompensas são eternas, porque aqueles que aceitarem a Cristo por
meio de seu testemunho, tanto verbal como não verbal, viverão com você no céu.
Deus abençoe o seu testemunho.

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
Linda - 22/06
Gustavo (Dilzeth) - 24/06
Pra. Viviane - 24/06
Heriana - 25/06
- 07/06
Joana - 30/05

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

REUNIÃO DE MULHERES: Em Julho (02/07) haverá reunião de mulheres. A partir das

10:00hs no Salão da Igreja Asas da Graça - Pr. Carlos e Itís.
ANIVERSÁRIO DA COMUNIDADE: Será em agosto, nos dias 08 e 09, e teremos o Pr.

Carlos A. Bezerra como nosso preletor oficial. Vamos celebrar com nossos amigos e
irmãos.

CONGRESSO-MULHERES INTERCESSORAS: Em outubro (03/10) acontecerá o Congresso

de Mulheres Intercessoras em Salvador. Com a Pra. Suely Bezerra e convidadas. Vai ser
um congresso maravilhoso e singular. Vamos transformar Salvador pelo poder da
oração!
ENCONTRO DE MULHERES: Encontro de mulheres dia 02/07, das 10:00 às 19:30hs. Na

igreja Nas Asas da Graça, no Shopping Master. O valor da inscrição será 25,00 com
almoço. Interessadas dar o nome a Jurema até hoje.

