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MURAL JOVEM

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!

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.

Pastores da Igreja
José de Almeida Paula (Pr. Paulo) / Viviane Guardiano de Almeida (Pra. Viviane)

GRUPOS FAMILIARES

VERDADEIRA COMUNIDADE

Pr. Carlos A. Bezerra

Texto Bíblico: “Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima,
e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns
com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia,
tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse
pessoal ou por desejos tolos de receber elogios; mas sejam humildes e considerem os
outros superiores a vocês mesmos”. Fl. 2.1-3.
A igreja é Cristo e Cristo somos nós, os nascidos de novo, que formam um Corpo Vivo e
sadio sobre a terra. Um Corpo a serviço uns dos outros, visando ganhar os que estão fora da
igreja. Considerando que somos um corpo espiritual, para funcionarmos como um corpo
humano, precisamos adotar práticas de cooperação mútua.

4 características do bom relacionamento dos que estão ligados ao Corpo de
Cristo:
1ª Consolo. Quando nos reunimos, cada membro da célula deve ter como expectativa ser
um agente de consolo na vida do irmão. Deus nos chamou para que ofereçamos ânimo e
consolo às pessoas. Essa é a razão da nossa existência como Igreja de Deus - 2Co. 1.4.
2ª Amor. Quando nos reunimos, devemos exercer o amor de Cristo uns para com os
outros e principalmente para o visitante da célula. O amor é o que o amor faz. Precisamos
amar e nos dispormos a fazer algo prático em favor de alguém. “O amor tudo crê, tudo espera,
tudo suporta” - 1Co. 13.
3ª Unidade. Quando nos reunimos, jamais podemos admitir que haja divisão no corpo ou
qualquer comportamento que esteja fora da visão da Igreja-família. Precisamos ser
guardiões uns dos outros; nos protegermos mutuamente e aprender a perdoar uns aos
outros. Tanto o ofensor como o ofendido. O encontro da célula é como comermos juntos na
mesma mesa. Lembram-se de Jesus e seus doze apóstolos? Havia um Judas lá para provocar
divisão. Não queremos isso entre nós.
4ª Misericórdia. Quando nos reunimos, precisamos aprender a exercer misericórdia uns
para com os outros. A misericórdia é a prática de enxergar a miséria do outro, apoiá-lo e
ajudá-lo em oração, até que aquela pessoa saiba resolver seu próprio problema. Jesus é o
nosso maior exemplo disso tudo. Ele sempre olhava para as pessoas com afeto e
misericórdia.
A alegria do nosso Pai será completa quando sentirmos a mesma coisa, tivermos a
mesma disposição mental e mesmo objetivo de alcançar os perdidos sem esperança e sem
Deus.
Aplicação pessoal:
1. Você vê em sua vida essas quatro características de um bom relacionamento? O que
pode melhorar?
2. Qual a sua participação na célula? Você é só espectador ou um membro atuante? Em
que você pode cooperar mais?

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

Ruth - 10/11
João Pedro - 10/11 (Maternal)
Arthur Souza - 11/11 (primário)
Jutânia - 12/11
Ana Claudia - 14/11
Clara Vitoria - 15/11 (Maternal)

ATENÇÃO - AVISOS
ANIVERSARIANTES: Dê um abraço amoroso nos aniversariantes da semana. Se você
deseja ter seu nome no boletim da igreja, por favor, envie a data do seu aniversário,
juntamente com seu nome para o e-mail: japmce@hotmail.com
REUNIÃO DE MULHERES: No 15/11 teremos nossa última reunião de mulheres do
ano. Você vai se surpreender com o agir de Deus em sua vida. Será às 16:00hs.
Participação de Mara Onasis.
REUNIÃO DE CASAIS: Dia 23/11, a partir das 09:00hs teremos “O Café da Manhã”
com os casais da igreja e com os casais que participaram do Retiro no Hotel Stella Maris.
BAZAR BENEFICENTE: No 06/12 vai acontecer o maior evento beneficente da igreja.
Ele é beneficente em todos os sentidos, porque ajuda muitas famílias em nosso bairro a
comprar presentes para os filhos, roupas para o final de Ano e muito mais e também
ajuda o projeto recriar na cidade baixa.
CANTINA HOJE: A nossa querida irmã Luciana “mão Santa” após o culto venderá um
maravilhoso Acarajé.
CANTINA PRÓXIMA: Dia 16/11, o nosso irmão chinês: Sidão Ling fará um sensacional
Arroz Chop Suey para ser vendido após o culto.

