ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

DIÁCONO

EMANUEL/ANA

VANDINHO/DENISE

Intercessão

Ara/Jusa

Leila/Miralva

Ofertório

Emanuel/Marcelão

Vandinho/Jailton

Música

M. Música - Rosana

M. Música - Uendel

Recepção

Bete/Josilda/Eliene Soares

Ana/Vanessa/Alice/Diana

Som

Basílio

Cláudio

Min. Infantil

Andreia/Fernanda/Milena
Geisa/Bruno/Jefferson/Rosa

Jutânia/Jaquel/Louise/Dani
Alexand/Welling/Ramon/Luísa

QUARTA

DOMINGO

Salvador, 06 de SETEMBRO
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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

OS FLAGELOS ATUAIS – Texto Mt. 15.29-31.

Pr. Carlos Alberto bezerra

Pergunta
Que tipo de notícia é mais frequente nos telejornais diários?
O MUNDO HOJE
A sociedade atual encontra-se literalmente perdida, seja pela falta de segurança, pela
violência que é excessiva, pela escassez de oportunidades, pelo desamor, pela falta de fé ou
mesmo pelos princípios éticos e morais que não mais existem.
De uma forma ou de outra, todos são afetados por crises econômicas, pela corrupção, pelas
drogas, pela desintegração da família e pelos conflitos sociais. Por isso, muitos vivem doentes,
inseguros e com medo, sem esperança no futuro.
Pergunta
O que isso tem a ver com a gente? Você conhece pessoas que sofrem por causa desse quadro
social dos nossos dias?
TEXTO
Leiam juntos Mateus 15.29-31.
A época em que Jesus viveu na terra não era muito diferente de hoje. Naquele tempo
também havia muita gente sofrendo sem assistência dos governantes e totalmente
desamparadas em sua dor.
Jesus era a única esperança para essas pessoas. Sua profunda compaixão o movia na direção
do ser humano para oferecer a ele misericórdia, amor e bondade.
Pergunta
Que tipo de sentimento a dor dos outros desperta em você? O que é compaixão?
AMOR EM AÇÃO
Uma coisa muito interessante que o texto de Mateus nos mostra é que a própria multidão
que seguia Jesus era quem levava os doentes até Ele para serem curados.
Muitos, por causa das suas limitações, nem tinham como chegar até Jesus. Nós, cristãos do
século XXI, fazemos parte da multidão que já conhece a Cristo. Portanto, precisamos despertar e
nos dispor a buscar e levar todos os feridos que conhecemos até Jesus.
Pergunta
Você está disposto a sair em favor das pessoas que sofrem à sua volta? O que você pode fazer
de prático por elas?
OBS: Essa semana o mundo foi surpreendido com a foto de um bebê que foi encontrado
afogado em uma praia na Turquia. O nome da criança de 3 anos é Aylan, mas a tragédia não para
por aí, veja a declaração do pai do bebê: "Eu estava segurando a mão de minha esposa. Meus
filhos escaparam das minhas mãos. Tentamos segurá-los no barco". "Todos estavam gritando no
escuro. Não consegui fazer com que minha voz fosse ouvida por minha esposa e filhos". Você
entendeu? Ele perdeu um filho de 3 anos, o outro de 5 anos e a esposa de 35 anos. Irmãos, o que
nós vamos fazer por essas pessoas? O que nós podemos fazer?

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
Dudu (de Rita) - 03/09
Jaqueline - 06/09
Guida - 11/09

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

MISSÃO VIDA: Irmãos queridos, no dia 19/09 vai acontecer um almoço na Missão Vida –

Barra de Pojuca para levantamento de recursos. O valor do ingresso é 15,00, ok! Haverá
um culto às 10:00hs da manhã e depois o almoço.
CONGRESSO-MULHERES INTERCESSORAS: Em outubro (03/10) acontecerá o Congresso

de Mulheres Intercessoras em Salvador, será com a Pra. Suely Bezerra e convidadas. Vai
ser um congresso maravilhoso e singular. Vamos transformar Salvador pelo poder
da oração! A inscrição é R$ 20,00 reais. O congresso será das 14:00hs às 19:00hs.
M. INFANTIL: Atenção! Dia (07/09) acontecerá um mutirão dos professores e

coordenadores para arrumação e decoração das salas do ministério infantil. Também
durante o período da manhã e tarde haverá um treinamento da nova apostila e passar a
Normatização do Ministério para todos os professores.
REUNIÃO DE HOMENS: Reunião de homens de Honra 12/09, será às 19:30hs. Vamos encher
o salão com os nossos amigos, amém!
VIAGEM PASTORAL: Amados irmãos, estamos na cidade de Xique-Xique para falarmos num
Encontro de Casais. Orem por nós! Abraços Pr. Paulo.
ESTACIONAMENTO: Escala: Hoje - Líder: Emanuel / Prox. Domingo - Sérgio.

