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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.

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, agora a
nossa tarefa é consertar o telhado da cobertura anexa ao prédio da igreja. Continue
ajudando e ofertando. 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, 04 de Agosto
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GRUPOS FAMILIARES

NÃO TENHAIS INVEJA UNS DOS OUTROS

PR. PAULO

"Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja
uns dos outros". GI.5.26.
O versículo que contém estes dois mandamentos chama a atenção para a
questão da "vanglória". Assim, quantos relacionamentos e alianças não são
quebrados porque irmãos se deixam dominar totalmente pelo desejo de glória
pessoal. Isto gera competição e desafios aos outros.
Quantos que oram, jejuam, servem, procuram dons, pregam o evangelho, só
para mostrar que são mais espirituais que os outros, que trabalham mais que os

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
FEDERAÇÃO
 Humberto & Livânia - Terça 19:30hs;
cel.: 8838-9984/9926-2532
SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544

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

outros, que são mais consagrados que outros.
Quando temos desejo de glória pessoal, estamos idolatrando/adorando e

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Vilma – 09/08

servindo a nós mesmos (2Co. 10.12 e 18; Rm. 1 :25, 26a e 29).
A vanglória é o avesso do amor, e a inveja pertence à velha natureza sem
Cristo, sendo uma das obras da carne que impedirá, aquele que a pratica, de
herdar o reino de Deus (1Co. 13.4; Tt. 3.3 e GI. 5.21).
Então, à luz da Palavra de Deus, pela fé, deixando que o Espírito Santo, o
sangue do Senhor Jesus e a operação da cruz, atuem em nós, temos que nos
despojar destas atitudes de vanglória, de provocar e de Invejar uns aos outros
(1Pe. 2.1).
O único alvo a ser glorificado em nossa mente e ações deve ser o Senhor e sua
cruz (2Co. 10.17; G. 16.14 e Jr. 9.24).
Se tivermos que nos gloriar em nós mesmos que seja nas nossas fraquezas,
porque elas nos fazem depender mais do Senhor (2Co. 12.5-10).

Conheça o site da igreja

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

ATENÇÃO - AVISOS
ATENÇÃO JOVENS: No dia 17/08 – Sábado – estarmos juntos em Pojuca, contamos
com a presença de Todos. Cada Jovem deve contribuir com R$ 10,00, até o próximo
domingo. Procurar Misma.
M. DE MÚSICA: Convocamos você que tem dons na área de música para servir no
Ministério de Música da igreja, é preciso estar em Grupo Familiar.
REUNIÃO DE CASAIS: Dia 24/08 teremos nossa reunião de casais, será algo especial,
portanto, não deixe de participar com seu cônjuge. Será uma bênção!
CHÁ DE MULHERES: Dia 14/09 teremos chá de Mulheres, esta é uma ótima
oportunidade para trazer aquela amiga que você deseja ver servindo a Deus.
AGASALHOS: Na próxima Vigília de oração vamos distribuir agasalhos, precisamos de sua
ajuda. Participe você também desse mover.
ANIVERSARIANTES: Dê um amoroso abraço nos aniversariantes da semana.

