ESCALA DE
SERVIÇO
DIÁCONO
Intercessão

HOJE
EMANUEL/ANA

QUARTA

DOMINGO

VELOSO/JUSA

SIDNEY/OLGA

Humberto/Miralva/Leila

Taty/Elias/Lêda

-

Ofertório

Marcelão/Jorge

Veloso

Emanuel/Jailton

Música

M. Louvor

-

M. Louvor

Recepção

Liliane/Ilma/Amanda

-

Som

Cláudio

-

Min. Infantil

Bete/Fernanda/Diná/Bruno

-

Bete/Cida/Simone
Basílio
Rosângela/Ramon/Amélia/Géssica

MURAL
MINISTÉRIO JOVEM!
Queridos jovens, estamos fazendo um cadastramento de todos os jovens da igreja, então peço que você
participe se inscrevendo e ajudando a inscrever outros jovens que não estamos vendo no ministério de Jovens
aos sábados. Ele está sendo feito na Igreja, mas também pode ser enviado por e-mail para Daniela.

Olá, Seja bem vindo!
Você veio aqui porque Deus tem interesse em transformar a sua vida e abençoar você. A sua
presença muito nos alegra. Receba nosso carinho e sinta-se amado por Deus e pela igreja!

DESTAQUE!
MINISTÉRIO DA PROVIDÊNCIA
Amados irmãos, estamos quase concluindo as obras da reforma da igreja, mas ainda
faltam algumas coisas importantes para fazermos. Continue ajudando, ofertando e
doando. Muito obrigado, Pr. Paulo.

Rua Silveira Martins, Nº. 2568, Cabula – Ao lado do Master Shopping Cabula, em frente à
UNEB (71) 3231-7774. CEP: 41.150-000

Salvador, 02 de Junho
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GRUPOS FAMILIARES

LEVAI AS CARGAS UNS DOS OUTROS

"levai as cargas uns dos outros e, assim, cumprireis a lei de Cristo" GI. 6.2.
John Donne disse que "Nenhum homem é uma ilha". O homem é, portanto, um
ser
gregário. Como crente devemos ser o guardião do nosso irmão.

BARRA
 Veloso & Jusa /Victor & Dilene - Quintafeira
19:30hs; tel.: 3011-0345/9929-800
9/8879-1005
BROTAS
 Márcio & Tati - Terça-feira 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171
CABULA IV
 Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363
CABULA VI
 Vandinho & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693

Temos a responsabilidade de suportar suas cargas, de perdoar suas falhas.

FEDERAÇÃO
 Humberto & Livânia - Terça 19:30hs;
cel.: 8838-9984/9926-2532

A palavra "carga'; no original grego "baros” tem muitas aplicações.

SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544

Pode significar literalmente, um "peso”, uma carga. Em sua aplicação moral e
espiritual, pode significar uma responsabilidade, uma tribulação, ou mesmo uma
tentação.
Cumpre-nos suportar (dar suporte, dar assistência e não mera tolerância) a esses
irmãos, procurando ajudá-Ios, restaurá-Ios, a fim de aliviá-los de suas cargas. Assim
nos ensina o apóstolo Paulo
"Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não
agradar-nos a nós mesmos" Rm. 15.1.

NOTÍCIAS

GARIBALDI
 Amélia - Quinta 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604
RETIRO
 Deusdete & Luciana - Terça 19:30hs;
cel.: 8626-3408
SABOEIRO
 Jorge & Graça; Ramon & Carol - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9908-4618.
 Pr. Paulo & Pra. Viviane - Quinta
20:00hs; tel.: 3231-7774/cel.: 9700-7774
Viviane: 9913-4086/9644-9459.
 Sérgio & Rosana – Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
SÃO GONÇALO
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

ATENÇÃO - AVISOS
10 AÇÕES: Amados irmãos, já quase concluindo as obras de reforma da igreja, ainda
contamos com a sua ajuda, ofertas e doações. Muito obrigado, Pr. Paulo.
REUNIÃO DE LÍDERES: Próxima terça (04/06) reunião com toda a liderança da igreja:
Diáconos, Líderes de G. Familiar e Líderes de Ministério. Esta é uma convocação! Se
o líder não puder vir deverá justificar-se. Os grupos que funcionam neste dia,
excepcionalmente serão transferidos para outro dia ou serão suspensos.
JANTAR DE CASAIS: Dia 08 de junho teremos uma noite especial para os namorados,
noivos e casais. Teremos um jantar em comemoração ao amor verdadeiro e
comprometido. O valor será R$ 30,00 o casal e visitantes são bem vindos.
ARRAIÁ DA FAMÍLIA: No dia 15 de Junho acontecerá o nosso desejado Arraiá da
Família, será muito bom ter você com a gente. A partir das 19:00hs aqui na
Comunidade.
CULTO DE ORAÇÃO: Vamos juntos transformar a realidade da nossa família,
igreja e cidade por meio da Oração. Quer ver mudança de verdade? Ore!
ANIVERSARIANTES: Dê um amoroso abraço nos aniversariantes da semana.

