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Milena/Fernanda/Geisa
Vinicius/Jefferson/Diana

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

INTIMIDADE COM O ESPÍRITO SANTO – Texto Ef. 5.18

Pr. Paulo

Quem você tem como amigo(a) íntimo(a)? Há quanto tempo você o(a) conhece?
Analise a sua vida espiritual hoje. Depois que você conheceu a Cristo, você cresceu
espiritualmente ou se estagnou? Você deve responder para você mesmo. Seu relacionamento
com Deus é o mesmo como no início da sua conversão? Aumentou a confiança, a amizade?
Ser cheio do Espírito Santo é exatamente isso. É ter uma amizade que vai crescendo,
evoluindo. A única coisa que pode quebrar isso é o pecado. Ele quebra a relação das pessoas com
Deus e uma com as outras. A intriga conjugal, os problemas familiares, dificuldades entre amigos,
questões do dia a dia que geram violência, tudo isso são exemplos de conflitos que são gerados a
partir do pecado. Por causa do pecado, se gerou essa desordem interior.
Uma pessoa que quer ser plena de Deus, ela será plena da paixão por Jesus. Será plena de
santidade, de afeto, de bondade, de generosidade. Uma pessoa que tem a plenitude de Deus
expressa a vida e o caráter de Cristo no dia a dia. Porque a vida de Cristo faz a diferença em nós.
FONTES DE ÁGUA VIVA

“Se alguém tem sede, venha a mim, e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu
interior fluirão rios de água viva”. João 7.38.
Fonte é lugar que tem água, que jorra para fora. Porém tem cristão que é como um poço, que
só tem água dentro dele. A Palavra diz que devemos ser como fontes que jorram água. Podemos
ilustrar isso como um caminhão tanque. Ele tem o reservatório de combustível dele, para seu uso
próprio. E possui o tanque com combustível para distribuir aos postos.
Um tanque para ele e outro para os outros. Foi o que Jesus disse: quem tem a mim, tem água
para ele mesmo e para os outros.
Se a sua paixão por Cristo for só para você, você é apenas um consumidor. Cristo nos chama
para sermos produtores. Darmos a nossa vida para cuidar das pessoas. Nós temos a fonte de
água viva – o Espirito Santo.
O DESAFIO DE CRISTO PARA NÓS

“...Enchei-vos do Espírito”. Efésios 5.18. Esse é um mandamento de Deus, não é uma sugestão.
É algo que deve ser feito o dia todo e todos os dias de nossa vida. Um ato contínuo.
A vida cristã não tem sentido se não tivermos comunhão com o Espirito Santo. É importante
reconhecermos que o Espirito Santo é uma pessoa que quer viver e habitar em nós, que quer
expressar o amor de Deus através de nós.
Quando você recebe uma visita que você não tem intimidade, você a leva para conhecer toda
a sua casa, ou somente o recebe na sala de visitas? Com certeza, não abre a intimidade da sua
casa para um estranho. Mas quando é um amigo, você leva para conhecer toda a sua casa. Assim
é com o Espírito Santo. Se somos moradas de Deus, Ele deve tem acesso a toda a nossa casa, a
todas as áreas da nossa vida.
1 - Você está satisfeito com o seu crescimento espiritual e sua intimidade com Deus? Você
deseja melhorar?
2 - Que atitudes práticas você pode tomar a fim de crescer mais espiritualmente e desfrutar de
maior intimidade com Deus?

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
Wellington - 14/06
Rosana - 15/06
Marco (Cláudia) - 15/06
Eliene - 16/06
- 07/06
Joana - 30/05

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

REUNIÃO DE MULHERES: Em Julho (02/07) haverá reunião de mulheres. A partir das

10:00hs no Salão da Igreja Asas da Graça - Pr. Carlos e Itís
ARRAIÁ - SEM JOÃO COM JESUS: Sábado (20/06) acontecerá o nosso estimado Arraiá.

Nem tabaréu vai perder! Venha se alegrar conosco, traga sua família e amigos. Nos
veremos lá!
ANIVERSÁRIO DA COMUNIDADE: Será em agosto, nos dias 15 e 16, e teremos o Pr.

Carlos A. Bezerra como nosso preletor oficial. Vamos celebrar com nossos amigos e
irmãos.

CONGRESSO-MULHERES INTERCESSORAS: Em outubro (03/10) acontecerá o Congresso

de Mulheres Intercessoras em Salvador. Com a Pra. Suely Bezerra e convidadas. Vai ser
um congresso maravilhoso e singular. Vamos transformar Salvador pelo poder da
oração!
REUNIÃO DE LÍDERES: Será em julho (06/07) às 20:00hs na Comunidade. Por favor, não
percam. Diáconos, Líderes de Grupo Familiar e Líderes de ministérios.
VIAGEM PASTORAL: O nosso pastor está em São Paulo, na Conferência Internacional da
Comunidade da Graça – Vamos orar por ele!

