ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

-

Elias/Jusa

Sérgio/Vilmar

-

Deusdete/Márcio

M. de Louvor - Uendel

-

Ministério de Louvor

Diana/Alice/Heriana/Matheus

-

Bete/ESouza/Leila/Jaciara

Basílio

-

Wellington

Jutânia/Jaque/Louise
Bruno/Felipe/Silvia
Paulo/Rosa

-

Laíze/Milena/ALuísa
Dani/PVinícius/Vini
Ramon/Juliana

Ofertório

Som

Min. Infantil

EMANUEL/ANA

Miralva/Leda

Intercessão

Recepção

DOMINGO

SIDÃO/OLGA

DIÁCONO

Música

QUARTA

Garagem

Paulo Cerqueira

Jorge

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
Lilian (Beto) - 13.03
Alisson (CIA) - 13.03
Lineuza (CIA) - 17.03
Filipe (Laíze) - 19.03
Hélia (Lia) - 20.03

Conheça o site da igreja
www.comunidadevidaemfamilia.com.br

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, 13 de Março

Boletim Dominical - No 11/2016

GRUPOS DE COMUNHÃO – EDIFICAÇÃO – MULTIPLICAÇÃO

UM ENCONTRO COM JESUS

boletim Sede

Sentir
Comece orando: “Espírito Santo, queremos aprender contigo”. Aproveite o tema e
pergunte: “Você gostaria de se encontrar com Jesus?”
Aprender
 Entre no tema lendo devagar o texto bíblico que conta a história de Zaqueu.
 Siga fielmente a sequência do tema e o desdobramento importante que ele tem.
 Lembre-se que todos nós já fomos como Zaqueu. E talvez haja no seu grupo pessoas
que ainda não tiveram um encontro real com Jesus.
 Combine antes para que 1 ou 2 membros do grupo conte de forma objetiva seu
testemunho marcante. Pergunte a eles: “Como foi seu encontro com Cristo?”
Faça considerações que levem em conta:
 Zaqueu pensava em si mesmo e não nos outros.
 Zaqueu vivia sem se importar com o que Deus pensa.
 Zaqueu era infeliz e vazio. Ele estava atrás de um sentido de vida.
 Zaqueu enganava os outros e a si mesmo.
 Procurar Jesus foi a melhor coisa que Zaqueu fez.
 Jesus também estava à procura de Zaqueu – esperando por ele.
 A mudança interior de Zaqueu trouxe novas atitudes.
 A salvação entrou na casa de Zaqueu. Jesus quer fazer o mesmo hoje na vida dos
perdidos.
Refletir
 Conduza este tempo de acordo com a realidade da sua célula.
 Fale com os visitantes e novos convertidos sobre quem era Zaqueu, mas reforce
também com os membros mais antigos a pergunta: O que precisa mudar hoje em sua
vida, e que somente com a ajuda de Jesus esse milagre pode acontecer?
 Todos nós ainda temos áreas da nossa vida que precisam ser transformadas por Jesus.
Aplicar
 Conduza este tempo de acordo com a realidade da sua célula.
 Além de desenvolver uma reflexão sobre a vida vazia de Zaqueu para os visitantes e
novos convertidos, pergunte aos membros mais antigos: Que atitudes práticas você
pode ter para alcançar as mudanças que deseja ver na sua vida?
Oração
Ore por todos em geral, mas também verifique se há alguém na sua célula que nunca
entregou a vida à Cristo e convide esta pessoa para receber Jesus em Coração.

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

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

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

SIMÕES FILHO - CIA
 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
 Paulo & Cida - 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

ANIVERSARIANTES: Dê um abraço amoroso nos aniversariantes da semana. Se desejar

ATENÇÃO - AVISOS

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: Olá meninas, paz! No próximo Sábado (19/03) teremos nossa

esperada reunião de mulheres, será às 17:00hs aqui na Comunidade. Agendem esta
data para estarmos todas juntas neste dia. Bjs, Pr. Viviane.
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).

Sábado dia 19/03 às 17:00hs: Jefferson,
Wellington, Louise e Jaqueline. Os professores escalados deverão chegar 30 minutos
antes.
ESCALA P/ REUNIÃO DE MULHERES:

REUNIÃO DE ADOLESCENTES: Todos os domingos vem acontecendo uma reunião muito

especial para os adolescentes aqui na igreja, sempre às 17:00hs. A cada domingo tem
crescido o número de participantes. Adolescente, você não pode ficar de fora!
ESTACIONAMENTO: Hoje: Paulo Cerqueira / Próximo domingo: Jorge.

