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Andreia/Paula/Luanna/Dani
Alexand/Wellingt/Paulo/ASilvia

MURAL JOVEM
ORAÇÃO PELA IGREJA PERSEGUIDA - https://www.portasabertas.org.br/

Cristãos sírios falam sobre seus anseios, medos e dificuldades - A população de Homs,
localizada na região central da Síria e principal reduto opositor ao governo do presidente Bashar
Al Assad, é a que mais sofre com os confrontos entre rebeldes e as forças armadas.

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!

“Uma igreja Família, Vivendo o Amor de Cristo, Alcançando o
Próximo e Formando Discípulos”.

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

SUPERANDO AS CRISES (PARTE II) - Sl.105.

Boletim Sede

Ainda sobre o Salmo 105, encontramos neste resumo das várias crises que passou o povo
de Deus, algumas provisões que nos servem de encorajamento nos dias de hoje.
Nosso Deus é onisciente. Ele tem saber absoluto, pleno. Ele tem conhecimento infinito
sobre todas as coisas. Nós vemos a vida como quem observa um desfile pelo buraco de um
muro. Nosso Deus tem uma visão total e ampla. Ele vê o que passou, o que está se passando
e o que virá.
Em sua onisciência, Ele sabendo que seu povo, o povo com quem Ele estabeleceu uma
aliança, através de Abraão, haveria de passar por crises, enviou à frente do seu povo José
para ser um instrumento em suas mãos para prover aos seus filhos.
"Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento; mas enviou um homem
adiante deles, José, que foi vendido como escravo” Sl. 105.16-17.
Dentre as provisões que Ele enviou, podemos destacar algumas:
1. Financeira:
"Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro” - Sl. 105.37ª
2. Saúde:
“Todos eram fortes e cheios de saúde” - Sl. 105.37b NTLH
3. Proteção
“Ele estendeu uma nuvem que lhes servisse de toldo e um fogo para os iluminar de
noite” Sl. 105.39.
4. Alimentos
“Pediram, e ele fez vir codornizes e os saciou com o pão do céu” - Sl. 105.40.
5. Água
"Ele fendeu a rocha, e jorrou água, que escorreu como um rio pelo deserto” - Sl. 105.41.
Conclusão:
Tudo isso Deus fez por conta da aliança que ele estabeleceu com Abraão.
"Pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão. Fez o seu povo
sair cheio de júbilo, e os seus escolhidos, com cânticos alegres. Deus lhes deu as terras das
nações, e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem
aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia”. Sl. 105.42-45.
Assim será conosco. Com aqueles que tem uma aliança com Deus.
Aplicação:
Você já firmou uma aliança com Deus?
Você já experimentou uma nova vida, através da morte e ressurreição com Cristo?
Se você ainda não vive debaixo desta aliança com Deus, através de Cristo, o que impede
você de tomar esta decisão hoje?

ACUPE DE BROTAS
 Márcio & Tati - Quinta-feira, às 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171

GARIBALDI
 Amélia - Terça 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604

BROTAS
 Paulo & Jane - Quinta-feira, às 19:30hs; tel.:
8824-2012/3383-6210

RETIRO
 Deusdete & Luciana - Quinta 19:30hs;
cel.: 8626-3408

CABULA V
Elias & Elisângela - Segunda 20:00hs; Cel.:
8738-7078/8602-9891

SABOEIRO
 Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9928-4618

CABULA IV
 Paulo & Cida - Sábado 16:00hs;
tel.: 8877-1862/cel.: 8780-3233/3018-1803

IMBUÍ
 Sérgio & Rosana - Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel.: 8868-2059/9963-2349

FEDERAÇÃO
 Miralva - Quinta 19:30hs;
cel.: 3237-5626

SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana - Quinta 20:00hs;
tel.: 8850-2213; 9685-1252; 3045-2145tel.:
3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

SAUBARA
 Léo & Taty - Quarta 19:30hs;
cel.: 8699-5241 Cel.: 8622-6740

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Graça - 20/10
Isaac - 21/10
Marcelo Scher - 21/10
Maria Louisa - 22/10
Leticia - 25/10
Luanna - 25/10

ATENÇÃO - AVISOS

ANIVERSARIANTES: Dê um abraço amoroso nos aniversariantes da semana. Se desejar

ter o nome no boletim da igreja, por favor, envie a data do seu aniversário, juntamente
com seu nome para o e-mail: japmce@hotmail.com

PRÓXIMO SÁBADO - REUNIÃO DE CASAIS: Venha participar, teremos a presença de um

convidado especial, vai ser muito edificante. Será às 20:00hs, cheguem no horário!
REUNIÃO DE JOVENS: Dia 31/10 teremos um intercâmbio com a juventude da Igreja

Batista Monte do Senhor. Você nem é louco de perder! Será ás 19:30hs!

RETIRO DE CARNAVAL DOS JOVENS: O Acampamento de Jovens será nos dias 06 a 09 de

fevereiro, com valor de 375,00 dividido em 5x. Vagas Limitadas! Quem já pegou a ficha de
inscrição, favor devolve-la preenchida para Nani ou Jefferson.
CLAMOR PELO NORDESTE: Nos dias 04 a 25 de outubro estamos Jejuando e Orando pelo

Nordeste Brasileiro.

BAZAR BENEFICENTE: O nosso Bazar será no dia 05/12, a partir das 09:30hs - e as

doações podem ser feitas: você pode doar: Móveis, Utensílios, Roupas, Decoração, e
outras coisas. Pode conseguir doações com amigos também. Geralmente, neste período
muita gente faz doações. Fique atento!
ESTACIONAMENTO: Escala: Hoje - Líder: Jorge / Prox. Domingo – Deusdete.

