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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!
MINISTÉRIO DA PROVIDÊNCIA
“Não havia, pois, entre eles necessitado algum” Atos. 4.34. Esta era a realidade da igreja
primitiva. Mas como eles conseguiam isso? A necessidade na igreja primitiva era vista como
oportunidade para o desprendimento, para a generosidade entrar em ação. O cuidado mútuo
era uma das marcas principais dessa igreja. E por meio da generosidade cada membro era
suprido em sua necessidade. Aqueles que tinham mais repartiam com os demais suas posses.
Será que a igreja pode agir dessa mesma forma hoje? O que você pensa sobre isso?
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.

Salvador, 01 de JUNHO
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GRUPOS FAMILIARES

QUANDO CRISTO VOLTOU AOS CEUS, A Minha Vida Foi Elevado Com Ele.

A Palavra de Deus declara que, quando Cristo subiu aos céus, deixou o seu Espírito
Santo. Ele é a presença de Deus em mim.
Por isso, confesso que já fui glorificado espiritualmente com Cristo. Sou morada do
Espírito Santo e recebo agora a sua presença. Ela produz em mim hoje o fruto do
Espírito que é o amor.
Esse amor se expressará no meu relacionamento com Deus, com a minha família, com
os meus irmãos (na célula) e com os perdidos (no trabalho, escola, etc.).
Também me entrego ao Espírito Santo para que Ele me capacite a ser testemunha de
Cristo e a destruir as obras do diabo, através dos seus dons.
Sei que falarei em outras línguas como um dos sinais prometidos por Jesus para os que
nele cressem. Quando falar em línguas estranhas, devo dar tempo para que meu espírito
ore a Deus desta forma. Isso também produzirá a edificação de minha fé.
"Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais
em Cristo Jesus." Efésios 2.6
"Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus."
Colossenses 3.3.
"No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta
voz: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz
a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva”: Ele estava se referindo ao
Espírito, que mais tarde receberiam os que nele cressem. Até então o Espírito
ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado." João 7.37-39.
"E aos que predestinou, também chamou; aos que chamou, também justificou; aos
que justificou, também glorificou". Romanos 8.30.
"Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos
um," João 17.22.
"Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a
obedecerem fielmente às minhas leis". Ezequiel 36.27.
"Estes sinais acompanharão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios;
falarão novas línguas". Marcos 16.17.

ACUPE DE BROTAS
BARRA
Márcio&&Jusa
Tati - Quinta-feira,
às 19:30hs;
 Veloso
Quinta-feira 19:30hs;
tel.:3011-0345/9929-800
3353-8409/cel.: 8833-9171
tel.:
9/8879-1005
CABULA V
 BROTAS
Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363
 Márcio
& Tati - Quinta-feira, às 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171
CABULA VI
 CABULA
Vandinho
V & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.:
9961-7034/9956-5693
 Elias
& Elisângela - Terça
20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363
FEDERAÇÃO
 CABULA
MiralvaVI- Terça 19:30hs;
cel.: 3237-5626
 Vandinho
& Denise - Sábado 17:00hs;
tel.:
3248-1448/cel.:
9961-7034/9956-5693
SIMÕES
FILHO - CIA
 FEDERAÇÃO
Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544
 Miralva
- Terça 19:30hs;
cel.: 3237-5626
SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544

NOTÍCIAS

GARIBALDI
GARIBALDI
 Amélia - Quinta 19:30hs;
 Amélia
- Quinta 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.:
8761-7604
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604
RETIRO
RETIRO
 Deusdete & Luciana - Terça 19:30hs;
 Deusdete
& Luciana - Terça 19:30hs;
cel.: 8626-3408
cel.: 8626-3408
SABOEIRO
SABOEIRO
 Jorge & Graça - Quinta
 Jorge
& Graça
- Quinta
19:30hs;
tel.: 3230-6061/cel.:
9908-4618.
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9908-4618.
 Glauco & Carol - Segunda 20:00hs;
 Sérgio
& Rosana - Terça 19:45hs;
cel.:9943-2274/9969-0183
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
 Sérgio & Rosana - Quinta 19:45hs;
SÃO GONÇALO
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
SÃO 3257-0438/cel.:
GONÇALO
tel.:
8797-3684/8743-9018
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja

Léo - 06/06
Claudio - 07/09

ATENÇÃO - AVISOS
ANIVERSARIANTES: Dê um amoroso abraço nos aniversariantes da semana. Se você
deseja ver seu nome lembrado no boletim da igreja, por favor, envie a data do seu
aniversário, juntamente com seu nome para o e-mail: japmce@hotmail.com
ENCONTRO DE CASAIS: Nos dias 24, 25, 26 teremos o Nosso Encontro de Casais. As
inscrições já estão abertas, procurar Tati. A inscrição será efetivada com o primeiro
pagamento. Se algum irmão deseja ir, mas não tem condições financeiras deve
comunicar ao seu líder de Grupo Familiar. Líderes, estejam atentos a esta situação.
GRUPO FAMILIAR: Todos os Líderes de grupo devem pegar o manual “Confissão
Vitoriosa da Palavra”, que será usado nas próximas dez semanas nos grupos. Nenhum
líder está autorizado a mudar o ensino do grupo. Pr. Paulo. (Material Gratuito)
CAMPANHA DO ALIMENTO: Como crentes temos a responsabilidade e o privilégio de
ajudar os necessitados. Solicitamos a cada membro trazer 1kg de alimento por domingo.
ANIVERSÁRIO DA IGREJA: A comemoração do Aniversário da Comunidade Vida em
Família foi adiada para os dias 23 e 24 de agosto, quando estaremos recebendo o Pr.
Carlos Alberto Bezerra e a Pra Suely.
ARRAIÁ: “SEM JOÃO, COM JESUS”: Dia 14 de Junho teremos o nosso Arraiá. O tema
deste ano será: Sou Campeão Com Jesus.

