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

SIGA-ME: A FAMÍLIA RESTAURADA

Boletim Sede

Sentindo
Sentindo Pensando no tema “A célula mãe”, página 119, pergunte a todos: Quem são as pessoas
que moram com você na sua casa?
Aprendendo
Leia e estude com antecedência as páginas 119 a 125 para compartilhar na célula. Pontos
principais:
O casamento no mundo atual
• Por que as pessoas se casam hoje em dia?
• Quais são os objetivos errados de um casamento?
O casamento sob o ponto de vista de Deus
• Para que a família foi criada por Deus?
• Quais os 3 objetivos do casamento segundo Gênesis 1.26-28?
A autoridade na estrutura familiar
• Como deve funcionar a autoridade dentro da família?
Os papéis na família
• Qual é o papel do marido?
• Qual é o papel da esposa?
• Qual é o papel dos filhos?
• Qual é o papel dos pais?
Refletindo
Conduza este tempo de acordo com as questões da apostila na página 125 e 126. Leia as
perguntas e confira se todos responderam. Você pode pedir para cada um compartilhar suas
respostas.
Aplicando
Conduza este tempo de acordo com as questões na página 126. Destaque os desafios práticos
de cada um a fim de termos nossa família restaurada e abençoada por Deus.
Final
E assim concluímos o SIGA-ME na célula. Parabéns a todos!!!
O apêndice para melhor aproveitamento deste boletim já está disponível no site:
http://www.comunidadevidaemfamilia.com.br/boletim.php

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

IMBUÍ
Sérgio & Rosana - Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel. 8868-2059/9963-2349
SIMÕES FILHO - CIA
Emanuel & Ana - Quinta 20:00hs;
tel.: 8850-2213; 9685-1252; 3045-2145

CABULA V
Elias & Elisângela - Segunda 20:00hs; cel.
8738-7078/8602-9891
CABULA IV
Basílio & Ilma - Sábado 16:00hs;
tel.: 9 9703-4134
FEDERAÇÃO
Miralva - Quinta 19:30hs;
tel. 3237-5626
SAUBARA
Léo & Taty - Quarta 19:30hs;
Cel. 8699-5241 cel. 8622-6740
GARIBALDI
Amélia - Terça 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel. 8761-7604
RETIRO
Deusdete & Luciana - Quinta 19:30hs;
Cel. 8626-3408
SABOEIRO
Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel. 9928-4618

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

ENCONTRO COM DEUS: O Nosso Encontro Bem-Vindo à Familia será em outubro. Todas

as pessoas Recém Convertidas e quem não participaram deste mover, devem se inscrever
para o encontro. Ele faz parte da visão da nossa igreja. Vai ser tremendo!
VIGÍLIA DE ORAÇÃO: Não teremos vigília de oração este mês. Até o próximo mês.

MINISTÉRIO INFANTIL: Domingo, dia 03/07, será comemorado os aniversariantes do

trimestre (abr/maio/jun), nesse dia faremos nosso lanche coletivo nas salas. Atenção aos
pais, próximo domingo procurar o professor nas salas.

