ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

QUARTA

DIÁCONO

EMANUEL/ANA

VELOSO/JUSA

Intercessão

Elias/Leila/Lêda

-

Taty/Victor/Jusa

DOMINGO
SIDNEY/OLGA

Ofertório

Sérgio/Jorge

-

Elias/Humberto

Música

M. Louvor

M. Louvor

Recepção

Graça/Jenifer

-

Denise/Jaciara/Josilda

Som

Cláudio

-

Basílio

Min. Infantil

Amélia/Jéssica/Andréia/Caroline

-

Ana/Misma/Bruno/Rosangela

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. Este poderá ser feito via Facebook ou por e-mail - Responsável pelo Cadastramento: 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 com 10 desafios para o mês de Março. Contamos com a
sua ajuda, oferta e doação. 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, 17 de Março
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GRUPOS FAMILIARES

CUIDAI UNS DOS OUTROS

Pr. Paulo

“Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos
outros”. Fl. 2.4.
Todos os mandamentos recíprocos servem para ordenar a vida de Deus na igreja. Deus não
deixou nenhum mandamento para prejudicar a igreja, mas somente para edificar os seus
membros e torná-los eficientes como Jesus. Você pode afirmar que todos em sua igreja têm igual
cuidado pelo bem-estar dos outros membros? Se a sua resposta for não, então a igreja precisa
crescer nesta área.
Havia na igreja em Corinto, irmãos que empregavam seus dons para alimentar seu próprio
orgulho e satisfação. Em todo o lugar tem pessoas desse tipo, infelizmente. Além disso, essas
mesmas pessoas estavam dando maior valor ao dom de línguas estranhas. Esta situação estava
gerando um conflito na igreja, muita inveja e ciúmes entre os irmãos. Havia partidarismo entre
eles e por isso Paulo teve que intervir seriamente nesta igreja, trazendo clareza sobre o dom
maior, o dom do amor.
Não há no meio da igreja de Cristo pessoas mais ou menos importantes, esta distorção pode
acarretar em preferencialismo e acepção de pessoas entre o povo de Deus. Paulo, fala da igreja
como um corpo, com diversas partes e funções diferentes, entretanto, com igual importância
para Deus.
A compreensão da Igreja como um corpo faz toda a diferença para o mundo. Embora
tenhamos no corpo humano partes pequenas, como os dedos mindinhos ou partes ocultas aos
nossos olhos, como os órgãos internos, não deixamos de considerar a importância deles para o
funcionamento integral do corpo. Quando um órgão pára de funcionar ele traz um grande
problema para o corpo.
Ter igual cuidado uns pelos outros é o mesmo que mostrar igual e imparcial interesse pelo
bem-estar do outro. A desigualdade assola o mundo nos seus diversos aspectos sociais. Vemos
desigualdade cultural, educacional, financeira, habitacional e outras tantas que poderíamos citar
aqui. Mas a igreja não pode possuir nenhum tipo de desigualdade porque ela é um corpo, somos
membros uns dos outros. Existe uma conexão espiritual entre cada membro deste corpo. “Ora,
há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo”. 1Coríntios 12.4.
Quando todos da igreja são igualmente solícitos em favor dos outros membros, a unidade é
preservada. Essa unidade apresenta ao mundo um testemunho poderoso: “Nisto todos
conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros”. João 13.35.

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

NOTÍCIAS

GARIBALDI
· Amélia - Quinta 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604
PERNAMBUÉS
· Roque & Joana - Terça 19:30hs;
tel.: 3431-3214/cel.: 9957-0876/9965-0876
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 - Domingo 09:30hs;
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
Lineuza (Simões Filho) - 17/03
Filipe (Laíse)- 19/03

Conheça o site da igreja

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

ATENÇÃO - AVISOS
10 AÇÕES: O Espaço de Reunião da Igreja necessita urgentemente de uma pequena
reforma, esta envolve: Ajustes, Manutenção e Readaptação de algumas salas para
servir melhor os irmãos. A sua ajuda é muito importante.
MUTIRÃO: No próximo sábado gostaria de convocar 15 homens e algumas
mulheres para realizarmos limpeza, conserto e pintura no prédio da igreja.
CONFERÊNCIA: Nos dias 23 e 24 de Março teremos Conferência com o Pastor Sérgio
Brito.
CULTO DE ORAÇÃO: Irmãos, Paz! É necessário que o público do culto de oração
nas quartas seja tão numeroso como o público do culto de Domingo.

___________________________________________________________________________
OBS: Este material pode ser usado como fonte de pesquisa complementar para os
Mandamentos Recíprocos.

