ESCALA DE
SERVIÇO
DIÁCONO
Intercessão
Ofertório
Música
Recepção

HOJE

DOMINGO

VILMAR/ANDREIA

VELOSO/JUSA

Ara Poty/Márcia

-

Deusdete/Itatiane

Bomfim/Ricardo

-

Vilmar/Pedro

M. de Louvor - Elisângela

-

M. de Louvor - Rosana

Diana/Alice/Heriana

-

Bete/E. Souza/Leila/Jaciara

Wellington

-

Basílio

Laíze/Fernanda/A. Luíza
W. Bruno/Michela
Vinicius/Ramon/Rosa

-

Som

Min. Infantil

QUARTA

Jéssica/A. Amélia/Letícia
Alexandre/Luciana/Wellington
Jefferson/Diana

Elias

Garagem

Emanuel

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
Sara - 11/04
Rodrigo - 11/04
Raphaela - 12/04
Margarida - 13/04
Andreia Côrtes - 13/04
Emanuel - 14/04
Flavia Kelly - 14/04

Luciana (Deusdete) - 16/04
Carol (Danilo) - 17/04
Bruna Trindade - 17/04

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
Salvador, 10 de Abril

Boletim Dominical - No 14/2016

GRUPOS DE COMUNHÃO – EDIFICAÇÃO – MULTIPLICAÇÃO
ACUPE DE BROTAS

IMBUÍ

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

SIGA-ME: O PROPÓSITO ETERNO DE DEUS -

Boletim Sede

Sentindo
- Você já pensou em fazer algo para Deus? O quê?
- Deus também pensou em fazer algo para você. Esse é o propósito eterno dele.
Aprendendo
Leia com antecedência e identifique os pontos principais desse capítulo (páginas 11 a 14) para
compartilhar no encontro da célula.
Tratamos desse tema de forma básica há algumas semanas. Por isso, explore melhor os itens que
ainda não foram vistos. Por exemplo:
Que propósitos Deus tinha ao criar o homem? (Veja o texto de Gn. 1.26-28 na apostila)
• Dar a ele um caráter santo para abençoar as famílias da terra.
• ensiná-lo a governar com justiça e administrar bem esse mundo.
Quais as consequências do pecado na vida do homem? (Veja o texto de Gn. 3.8-11)
• Sua natureza tornou-se corrompida e inclinada para o mal.
• Sua comunhão com Deus foi interrompida (morte espiritual).
• O homem tornou-se egoísta e voltado para si mesmo.
O que Deus fez para restaurar seu propósito original? (Veja: Jo. 10.10b; Ef. 2.4-5; 2Co. 5.17 e Jo.
1.12).
• Enviou Jesus para termos vida espiritual novamente.

Aplicando
Conduza este tempo de acordo com as questões na página 16. Siga as mesmas dicas do passo
anterior - Refletindo.
Oração
1. Ore com todos segundo o modelo no final da página 16.
2. Em seguida cada membro do grupo deve compartilhar as necessidades e orem uns pelos outros.
3. Anuncie ao final o próximo tema com entusiasmo.
Deus te abençoe!

SIMÕES FILHO - CIA

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

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.: 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

ATENÇÃO - AVISOS

Refletindo
Conduza este tempo de acordo com as questões da apostila na página 15. Leia uma pergunta de
cada vez e confira se todos entenderam. Você pode pedir para alguém do grupo ler o que respondeu
ou você pode dar sua própria resposta. Ajude as pessoas que tiverem alguma dificuldade nessa
parte. Cuidado para não constranger ninguém.

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

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
MINISTÉRIO INFANTIL: Reunião com os todos professores da turma do maternal no

próximo domingo às 17:00hs. Não faltem! * Mudança das salas das crianças no próximo
domingo. Atenção pais e responsáveis! A turma do maternal ficará na sala próxima ao
salão da igreja. *Próximo domingo acontecerá a premiação das crianças que se
destacaram no semestre passado.
REUNIÃO DA LIDERANÇA: Amados, paz! Sexta-feira (15/04), teremos uma importante

reunião, vamos tratar de um assunto que dará um novo rumo a igreja em 2016!
PIQUENIQUE DOS JOVENS: Será dia 16/04 - no Parque Pituaçu, às 14:00hs. Todos os
detalhes com Jefferson e Xanda.
REUNIÃO DE CASAIS: No dia 16/04 também - haver a nossa esperada reunião de

casais.

MINISTÉRIO INFANTIL/ESCALA DA REUNIÃO DE CASAIS: W. Bruno – Luanna –

Louise.
BAZAR: Lembramos que o nosso Bazar está programado para o primeiro sábado de junho,

dia 04/06.

