ESCALA DE
SERVIÇO
DIÁCONO
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-
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-

Laíze/Luanna/Letícia
W.Bruno/Luciana/Felipe
Alexandre/Diana
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Min. Infantil

SÉRGIO/ROSANA

Jusa/Elisângela

Ofertório

Recepção

DOMINGO

JAILTON/LAÍSE

Intercessão

Música

QUARTA

Gabriel/A. Luísa/Milena
Dani/Michela/Jéssica
Wellington/Juliana

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.
29 de Maio de 2016.

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
Linda - 22/06
Gustavo - 24/06
Pra. Viviane - 24/06
Heriana - 25/06

R E U N I Õ E S

.............................................
CELEBRAÇÃO – DOMINGO 18:30Hs
CULTO DE ORAÇÃO – QUARTA 20:00Hs

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, 19 de JUNHO

Boletim Dominical - No 24/2016

GRUPOS DE COMUNHÃO – EDIFICAÇÃO – MULTIPLICAÇÃO
ACUPE DE BROTAS

IMBUÍ

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

SIMÕES FILHO - CIA

BROTAS

SIGA-ME: UMA VIDA PRÓSPERA

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

Boletim Sede

Sentindo
Compartilhe com seu grupo a fábula da página 109 – “Os ovos de ouro”. Que lição cada um tira
dessa fábula?
Aprendendo
Leia e estude com antecedência as páginas 109 a 114 para compartilhar na célula. Pontos
principais:
A prosperidade de Jesus
• De acordo com Mateus 17.24-27, de onde vinham os recursos na vida de Jesus?
A verdadeira prosperidade não envolve só dinheiro
• O que é prosperidade na visão bíblica?
• O que é prosperidade nas palavras de Jesus?
• O que é prosperidade segundo Paulo?
• O dinheiro pode se tornar um deus na vida das pessoas?
Dízimos e ofertas – Bênção e proteção
• Como os cristãos nascidos de Deus e beneficiários da graça dão seus dízimos?
• O que Jesus falou sobre o dízimo?
• O que representa a oferta?
• Devemos ser generosos como nosso Deus é generoso. Em que devemos ser generosos?
Refletindo
Conduza este tempo de acordo com as questões da apostila na página 114 e 115. Leia as perguntas
e confira se todos responderam. Você pode pedir para cada um compartilhar suas respostas.
Aplicando
Conduza este tempo de acordo com as questões na página 115. Destaque os desafios práticos de
cada um a fim de sermos fiéis em nossos dízimos e ofertas.
Final
1. No final, abra um espaço para cada membro do grupo compartilhar necessidades e orem uns
pelos outros.
2. Anuncie o próximo tema com entusiasmo.
O apêndice para melhor aproveitamento deste boletim já está disponível no site:
http://www.comunidadevidaemfamilia.com.br/boletim

Sérgio & Rosana - Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel. 8868-2059/9963-2349
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.: 9 9703-4134
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

ENCONTRO COM DEUS: O Nosso Encontro Bem-Vindo à Familia será em outubro. Todas as

pessoas Recém Convertidas e quem não participaram deste mover, devem se inscrever
para o encontro. Ele faz parte da visão da nossa igreja. Vai ser tremendo!
VIGÍLIA DE ORAÇÃO: Não teremos vigília de oração este mês. Até o próximo mês.

MINISTÉRIO INFANTIL: Domingo, dia 03/07, será comemorado os aniversariantes do

trimestre (abr/maio/jun), nesse dia faremos nosso lanche coletivo nas salas. Atenção aos
pais, próximo domingo procurar o professor nas salas.

