ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

DIÁCONO

ROQUE/JOANA

VILMAR/ANDRÉIA

Intercessão

Márcia/Elias

Jusa/Miralva

Ofertório

Paulo (de Cida)/Bomfim

Vilmar/Manuel

Música

M. Música - Daniel

M. Música - Uendel

Recepção

Bete/Josilda/Eliene Souza

Ana/Vanessa/Alice/Diana

Som

Basílio

Cláudio

Min. Infantil

Laíze/Paula/Milena/Dani
Alexand/Wellingt/Ramon/ALuísa

Andreia/Jaque/Louise/Larissa

QUARTA

DOMINGO

Salvador, 04 de OUTUBRO

B. Dominical - No 40/2015

Jessica/Felipe/Jefferson/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

O QUE SIGNIFICA SER CRISTÃO NUM MUNDO CAÓTICO - Lc.10.30-37

Boletim Sede

O mundo atravessa o período mais violento da história da humanidade. A crise migratória,
ataques de exércitos radicais e religiosos; a violência das grandes cidades, nas casas, nas Redes
Sociais. Tem algo muito errado acontecendo.
A parábola do Bom Samaritano é bem conhecida. Ela apresenta 4 personagens:
O HOMEM QUE FOI ESPANCADO: Não sabemos praticamente nada dele. Nem nome, nem a
idade, nem seu nível sociocultural. Somente que um homem criado à imagem e semelhança de
Deus estava no chão gravemente ferido. Quase morto.
OS DOIS RELIGIOSOS: Ambos têm a mesma atitude, olham e passam ao largo. Acaso estavam
muito ocupados, com a agenda lotada de compromissos? Acaso estavam com medo de sofrer
também um ataque? Será que pensaram que o homem estava ali como parte de alguma cilada?

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

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Daniel - 08/10
Rita - 08/10
Arnaldo (de Geni) - 09/10
Tati (de Márcio) - 09/10
Marcio (de Tati) - 10/10

O SAMARITANO: Ele é o único personagem da história que pensa primeiro no outro e depois
em si próprio. Deixou de lado preconceitos e medos e, simplesmente, foi e acolheu, atendeu.
Este é o herói típico das parábolas de Jesus. O mais improvável. Os samaritanos eram
considerados uma sub-raça, por ter se misturado com povos pagãos. Eram socialmente rejeitados.
O padrão de Jesus é chamar quem está à margem. Ele sempre inclui, nunca exclui. Escolhe
“patinhos feios”, que se transformam nos heróis da história.

SABOEIRO
 Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9928-4618

ATENÇÃO - AVISOS

Como cristãos precisamos de 3 coisas:
 Uma agenda que possa ser interrompida pela dor e pela injustiça
 Sermos disponíveis
 Ousar cuidar de pessoas
Fomos chamados para sermos os samaritanos desta era.
Aplicação:
O que impede você de ter atitudes como as do bom samaritano?
Que atitudes práticas a célula poderia ter para expressar compaixão e misericórdia pelos
feridos e injustiçados do nosso tempo?

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

AJUDA PARA O CONGRESSO: Amados, paz! Embora, tudo esteja ocorrendo dentro do

planejado, ainda precisamos de ajuda para resolver algumas questões do congresso.
 Vou precisar de ajuda na Livraria – 3 Pessoas (Para o dia do evento)
 Vou precisar de um carro de Apoio (Para o dia do evento)
 Segunda-feira à noite, vamos começar a montar os banheiros (Após às 17:00hs)
 Precisamos de ajuda com o estacionamento (Procurar Márcio)
 Precisamos de ajuda na Cantina (Procurar Sidão)
CONGRESSO-MULHERES INTERCESSORAS:

 As inscrições já foram encerradas para o Congresso de Mulheres Intercessoras. Será
das 14:00hs às 19:00hs.
 É importante chegar pelo menos Uma hora antes para finalizar as inscrições.
 Haverá cantina do início ao fim do evento, e também teremos um Coffee break.
 As congressistas deverão usar blusas brancas no dia do evento.
ESTACIONAMENTO: Escala: Hoje - Líder: Márcio / Prox. Domingo – Paulo Sento Sé.

