ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

QUARTA

DOMINGO

DIÁCONO

JORGE/GRAÇA

EMANUEL/ANA

Intercessão

Elias/Deusdete

Ara/Tati

Ofertório

Jorge/Sérgio

Emanuel/Paulo (Cida)

Música

M. Música - Daniel

M. Música - Rosana

Recepção

Ana/Vanessa/A. Alice

Ilma/Jaciara/Kátia

Som

Basílio

Basílio

Min. Infantil

Andréia/Jaqueline/Geisa
W.Bruno/Jefferson/Ruth

Milena/Ana S/Luana/Alexandre
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Daniela/Ramon/Wellington

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

A IGREJA PRECISA DE VALENTES - Texto 2Sm. 23.1-17.

Pr. Paulo

Deus nos escolheu e nos capacitou a conhecer sua palavra e viver a sua vontade aqui na
terra. Toda desculpa, toda justificativa, toda e qualquer razão que alguém possa ter para não
se envolver com Deus e com a sua igreja cairão pode terra no grande e terrível dia do
Senhor, quando ele dará a cada um segundo as suas obras.
Eu tenho chegado a uma triste conclusão, Deus não conta com as pessoas mais
talentosos ou ricas para fazer a sua vontade nesta terra, ele conta com as mais disponíveis.
As que se tornam disponíveis!
Eu tenho visto mais e mais pessoas na igreja, são irmãos inteligentes, bem formados,
com boas profissões, Jovens cheios de vigor, eles são atuantes no mundo, mas não tem
coragem de pegar no Arado e servir a Deus com o mesmo entusiasmo que estão operando lá
fora, e eu só posso me lembrar de Lucas 9.62, quando Jesus disse: “Ninguém, que lança mão
do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus”.
Há pessoas em nosso meio com tanto talento, mas que não conseguem trabalhar para o
Senhor. Eu penso às vezes, se não estou sendo conivente com essa situação quando deixo
de falar da necessidade de produzirmos na igreja valentes para Deus. Pessoas com coragem
para fazer o que ninguém faz, pessoas que não estão esperando ser chamadas, porque já
foram pela palavra, mas pessoas que se apresentam. Que têm coragem de arriscar um
conforto, como fizeram estes valentes de Davi, apenas para lhe trazer uma água de um poço
em Belém. Davi disse: “eles arriscaram as suas vidas, para satisfazer um desejo do meu
coração”. E ele não ousou beber esta água.
Leia Mt. 13. 24-30.
Será que a igreja não deve ter uma atitude em relação a essas pessoas? Porque a nossa
missão não é arrancar o Joio, até porque um dia nós fomos joios também. Mas será que não
chegou o tempo em que devemos dizer para as pessoas que não estão segurando mais no
arado que elas podem trabalhar bem de novo.
Será que não chegou o momento de dizermos ao Joio, que neste tempo (da graça) ele
pode vir a ser trigo? A igreja não pode ter líderes medrosos, sem fé e principalmente, que
não falem a verdade para as pessoas! Deus está trabalhando no coração de todos: líderes e
membros da igreja, para gerar em nós um espírito de galhardia.
“Então aqueles três poderosos romperam pelo arraial dos filisteus, e tiraram água da
cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram, e a trouxeram a Davi; porém ele não a
quis beber, mas derramou-a perante o Senhor”. 2 Samuel 23.16.
Quando colocamos sentimentos de vitória em nosso coração, uma visão invade a nossa
alma e a nossa mente e nada pode nos parar. Nós vamos em frente mesmo que sejam
oitocentos problemas nos desafiando. Quando se uniram a Davi, eles eram pessoas
amarguradas e endividadas, mas foram transformados em Generais combativos e eficientes.
É o que Deus quer fazer com todos nós!

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

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

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
Carlos Helano - 19/07
Joao Barreto - 19/07

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

INFANTIL: No próximo domingo, (26/07) haverá reunião com os
professores da classe primário, será às 17 horas. Não Faltem e sejam Pontuais!
Dilzeth.
MINISTÉRIO

ANIVERSÁRIO DA COMUNIDADE: Será em agosto, nos dias 08 e 09, e teremos o Pr.

Carlos A. Bezerra como nosso preletor oficial. Vamos celebrar com nossos amigos e
irmãos.
CONGRESSO-MULHERES INTERCESSORAS: Em outubro (03/10) acontecerá o Congresso

de Mulheres Intercessoras em Salvador. Com a Pra. Suely Bezerra e convidadas. Vai ser
um congresso maravilhoso e singular. Vamos transformar Salvador pelo poder da
oração!
VIGÍLIA DE ORAÇÃO: Dia 31/07 – Teremos a nossa Vigília de Oração, ela acontece

geralmente na última sexta do mês, quero ver você aqui! Abraços, Pr. Paulo. Será das
20:00hs até meia noite.
VISITA À IGREJA EM SAUBARA: No dia 02 de agosto (domingo pela manhã) faremos uma

grande caravana para a igreja em Saubara, vamos juntos participarmos deste grande mover
de Deus naquela cidade. Sairemos daqui às 07:30hs.

