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

A respeito de todo o terror que estamos vendo atualmente no mundo, o Estado Islâmico
vem protagonizando a maior e mais sangrenta perseguição à igreja de Cristo dos últimos
tempos, portanto é preciso nos posicionarmos em Oração Incessante conforme At. 12.5; para
enfrentar a Satanás e seus instrumentos. Visite o Site acima para saber mais sobre o (DIP).

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

UM CORAÇÃO QUE AMA A IGREJA – Texto Hb. 10. 24,25

Pr. Paulo

Como pessoas segundo o coração de Deus, que desejam fazer a vontade de Deus,
precisamos dar atenção ao que Paulo fala sobre a nossa disposição em Amar o corpo de
Cristo. Se Deus inspirou Paulo a escrever tanto sobre a igreja, é porque ela é muito
importante para Deus e para nós. Portanto, a igreja - tanto invisível como local - deve ter
lugar de honra em nosso coração. A igreja é uma prioridade para uma pessoa segundo o
coração de Deus.
Se você é membro do corpo de Cristo, você tem privilégios e responsabilidades.
Infelizmente, estamos num tempo onde boa parte dessa nova geração não aprendeu
sobre as suas responsabilidades em nenhum aspecto da vida, principalmente como igreja.
Você não pode ter privilégios sem ter responsabilidades.
Os privilégios - Você conhece o lema de uma empresa de cartões de crédito, que diz:
“Conheça os privilégios de ser nosso associado” No livro de Efésios, Paulo descreve algumas
dessas benesses na vida daqueles que fazem parte do corpo de Cristo.
 Você foi escolhido antes da fundação do mundo (v. 4).
 Você foi adotado como filho (v. 5).
 Você foi perdoado de seus pecados (v. 7).
 Você recebeu uma herança (v. 11).
 Você foi selado em Cristo pelo Espírito Santo (v. 13).
As responsabilidades - Embora o cartão de crédito lhe conceda privilégios, ele também
exige responsabilidades (Pagar a conta todos os meses). Da mesma forma, como membro
do corpo de Cristo, você tem obrigações. Deus espera que você cumpra seus deveres
como membro:
 Andar de modo digno da vocação a que foi chamado (4.1).
 Amadurecer para atingir a medida da plenitude de Cristo (4.13).
 Você deve ser honesto em todos os seus negócios (4.28).
 Você deve ser benigno, compassivo e perdoador (4.32).
Sei que há muita dificuldade em cumprir algumas dessas responsabilidades, e por ser
Deus misericordioso e paciente, ele não cancela nosso “título” de membro do corpo de
Cristo, quando não cumprimos todas essas obrigações. Por outro lado, devemos nos
esforçar para cumprir nossas responsabilidades, porque fazendo assim Deus será
engrandecido, a igreja será saudável e sermos abençoados!
Deus usa pessoas para acender em nós a chama de uma nova paixão pelo Senhor, por
sua Palavra e pela igreja. Deus usa pessoas para nos instruir e nos ajudar a crescer. Nossa
participação na igreja dá direção, significado e propósito à nossa vida. A paixão pela igreja
muitas vezes é restaurada por uma atitude de obediência. Então, decida obedecer!

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

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

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

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

CABULA V
 Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363

SABOEIRO
 Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9908-4618.

CABULA IV
 Paulo & Cida - Sábado 16:00hs;
tel.: 8871-1862/cel.: 8780-3233/3018-1803

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

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

SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

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

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Edinalva - 24/05 // Joana - 30/05
Biandra - 24/05
Sérgio Calazans - 25/05
Lucas Meira - 25/05
Julia - 25/05
Gisele - 29/05
Juliana - 30/05
Joana - 30/05

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
JEJUM: A igreja está num Jejum de 21 dias.
JANTAR DOS NAMORADOS: Gostaria de comunicar que hoje encerra o prazo para as

inscrições do jantar. O líder de Grupo deve informe a comissão caso haja alguém que
deseja ir, mas não tem condições de pagar.
CAMPANHA DO AGASALHO: Amados, por favor, não esqueçam de trazer os agasalhos e

cobertores para nossa campanha.

VIGILÇIA DE ORAÇÃO: Amados, paz! Não teremos vigília de oração na próxima sexta

feira.

