ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

QUARTA

DOMINGO

DIÁCONO

MÁRCIO/TATE

ROQUE/JOANA

JORGE/GRAÇA

Intercessão

Jusa/Deusdete

-

Márcia/Elisângela

Ofertório

Emanuel/Márcio

Roque

Vandinho/Jailton

Música

M. Louvor

-

M. Louvor

Recepção

Denise/Jaciara/Paulinha

-

Liliane/Ilma/Amanda

Som

Cláudio

-

Basílio

Min. Infantil

Amélia/Fernanda/Carol/Andreia

-

Jefferson/Rosangela/Ana/Misma

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, 14 de Julho
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GRUPOS FAMILIARES

NÃO FALEIS MAL UNS DOS OUTROS
"Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a
seu irmão fala mal da lei e julga a lei; ora, se julgas a lei, não és observador da lei,
mas juiz". Tg 4.11.
Quando começamos a falar mal de alguém estamos num processo muito forte
de deterioração íntima em relação a esta pessoa; significa que já julgamos (e
condenamos) esta pessoa, já vivemos murmurando (queixando) contra ela, e agora
passamos claramente a falar mal daquela pessoa.

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

Falar mal é estar comunicando abertamente à outros, aspectos negativos do
caráter, das atitudes, dos fatos, das palavras, da vida do próximo, com a intenção

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

deliberada de ferir, diminuir, rebaixar, macular a imagem, o conceito, a reputação,
o valor, a honra e a dignidade desta pessoa na mente dos que estão me ouvindo.
Conheça o site da igreja

A língua pode causar males maiores do que uma agressão física com uma

Lívia – 17/07
Jenifer – 18/07
Carlos (Diná) – 19/07
João (Jorge e Graça) – 19/07

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

espada afiada.
ATENÇÃO - AVISOS
Salmo 52:2 - A língua é igual a uma navalha afiada;
Jeremias 9:8 - A língua é como uma fecha mortífera;

ANIVERSÁRIO DA IGREJA: Nos dias 14,17,20 e 21 estaremos comemorando o nosso
aniversário. São 06 anos de existência da Comunidade Vida em Família. (06 anos)

Tiago 3:1-12 - A língua é fogo, é como uma fagulha de incendeia uma floresta;

REFORMA TELHADO: Muito pouco ficou pendente de nossa reforma, apenas o telhado
da cobertura anexa ao salão da igreja. Contamos com a sua oferta. Obrigado!

é mundo de iniquidade.

REUNIÃO DE CASAIS: DIA 20 HAVERÁ UMA REUNIÃO ESPECIAL PARA OS CASAIS
DA IGREJA, TEREMOS A PARTICIPAÇÃO DA PROF. VÂNIA – RHEMA BRASIL.
AGASALHOS: Na próxima Vigília de oração vamos distribuir agasalhos, precisamos de sua
ajuda. Participe você também desse mover.
AGASALHOS INFANTIS: Também estamos recebendo doações de Agasalhos infantis,
procurar Leda para as doações.
ANIVERSARIANTES: Dê um amoroso abraço nos aniversariantes da semana.

