ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

DIÁCONO

VELOSO/JUSA

SIDNEY/OLGA

Intercessão

Tati/Elisângela

Leila/Deusdete

Ofertório

Vilmar/Bomfim

Roque/Sidão

Música

M. Música - Rosana

M. Música - Daniel

Recepção

Xanda/Geny/Eliene Soares

Bete/Josilda/E. Souza/Leila

Som

Basílio

Cláudio

Min. Infantil

QUARTA

Andreia/Paula/Luanna/Dani
Alexand/Wellingt/Paulo/ASilvia

DOMINGO

Salvador, 25 de OUTUBRO

B. Dominical - No 43/2015

Jutânia/Jaqueline/Louise
Larissa/Felipe/Vinic/Jeffers/Rosa

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

PAZ INTERIOR EM TEMPOS DE CRISE - Fl.4.4-9.

Boletim Sede

Como é difícil ser grato a Deus no tempo da dificuldade. Como é difícil alegrar-se quando
há motivo para preocupação e temor, quando tudo parece estar para ruir.
Em um mundo dominado pela ganância e corrupção dos homens, é inevitável passarmos
por crises. E como fazemos para ter paz interior em tempos de crise? A receita de Deus para
a paz interior está em duas promessas: Filipenses 4.7 e 9.
As Crises da Vida
Por que temos que passar por crises? Melhor seria dizer “para que”. Os discípulos no mar
da Galiléia tiveram que atravessar uma tempestade (Marcos 4.35-41). Eles temeram quando
deveriam ter se lembrado das palavras de Jesus: “Vamos para o outro lado”.
1. A crise vem a fim de clamarmos a Deus e dependermos dEle.
“Senhor, não te importas” – Marcos 4.38. Em uma crise não podemos contar conosco
mesmo ou com as experiências do passado; precisamos depender de Deus.

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
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

4. A crise vem a fim de ajudarmos outras pessoas quando elas também passarem por
tribulações.
“É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que
estiverem em qualquer angústia...” - 2 Coríntios 1.4.
5. Jesus poderia ter poupado os discípulos da tempestade, mas Ele sabia que as
tempestades não vêm para ficar.
As crises são passageiras, e são a oportunidade para Cristo se levantar e declarar paz.
Entretanto a crise só passa no momento certo, após cumprir e executar as intenções
de Deus para nós.
APLICAÇÃO:
1) Como você se sente ao passar por alguma crise ou tribulação?
2) Qual a maior dificuldade que você tem enfrentado nestes dias?

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Luanna - 25/10} - {Jonatas - 28/10
Leticia - 25/10} - {Amélia - 28/10
Josilda - 26/10} - {Ana Luzia - 28/10
Paulo Artur - 26/10} - {Glauco - 29/10
Fabiana - 27/10} - {Humberto - 30/10

2. A crise vem para aperfeiçoar a nossa fé.
“Vocês não têm fé?” – Marcos 4.40. As circunstâncias ruins, a rotina e a acomodação
espiritual esmorecem a nossa fé. Mas a fé cresce em 3 situações:
 Quando é alimentada – Romanos 10.17.
Quando é acionada – Tiago 2.18 e 22.
 Quando é provada – Tiago 1.2.
3. A crise vem para forjar e fortalecer o nosso caráter.
“Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os
que vão a cavalo?” - Jeremias 12.5. As crises nos tornam mais fortes para as coisas
que ainda virão no futuro.

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

CONFRATERNIZAÇÃO DE LÍDERES: Queridos, nossa confraternização será dia 21/11,

então já sabem, não marquem nada nesta data. Ainda estamos ajustando alguns detalhes
e local.
REUNIÃO DE JOVENS: Dia 31/10 teremos um intercâmbio com a juventude da Igreja

Batista Monte do Senhor. Você nem é louco de perder! Será ás 19:30hs!

RETIRO DE CARNAVAL DOS JOVENS: O Acampamento de Jovens será nos dias 06 a 09 de

fevereiro, com valor de 375,00 dividido em 5x. Vagas Limitadas! Quem já pegou a ficha de
inscrição, favor devolve-la preenchida para Nani ou Jefferson.
CLAMOR PELO NORDESTE: Nos dias 04 a 25 de outubro estamos Jejuando e Orando pelo

Nordeste Brasileiro.

BAZAR BENEFICENTE: O nosso Bazar será no dia 05/12, a partir das 09:30hs - e as

doações podem ser feitas da seguinte forma: você pode doar: Móveis, Utensílios, Roupas,
Decoração, e outras coisas. Pode conseguir doações com amigos também. Geralmente,
neste período muita gente faz doações. Fique atento!

ESTACIONAMENTO: Escala: Hoje - Líder: Deusdete / Prox. Domingo – Emanuel.- Líder:

Paulo Cerqueira / Prox. Domingo – Jorge.

