ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

DIÁCONO

VANDINHO/DENISE

VELOSO/JUSA

Intercessão

Leila/Miralva

Elisângela/Leda

Ofertório

Vandinho/Jailton

Márcio/Paulo (Cida)

Música

M. Música - Daniel

M. Música - Elisângela

Recepção

Ana/Vanessa/Alice/Diana

Ilma/Jaciara/Kátia

Som

Claudio

Basílio

Min. Infantil

Jutânia/Jaquel/Louise/Larissa
Alexand/Welling/Ramon/Luísa

Laíze/Paula/Luanna/Dani
Vinicius/Felipe/Lucas/Diana

QUARTA

DOMINGO

Salvador, 13 de SETEMBRO

B. Dominical - No 37/2015

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

O PERIGO DA INDOLÊNCIA – Texto Rm. 12.11.

Boletim Sede

A exortação de Paulo vem como uma luva para os dias de hoje. Vivemos uma época de pouco
entusiasmo para as coisas de Deus. As pessoas estão menos sensíveis ao Espírito Santo, menos
éticas, menos dedicadas à causa de Cristo. Até vão à igreja, mas é um hábito mecânico, fruto de
uma espiritualidade falsa: sem nenhum tipo de engajamento.
O que é indolência? É uma preguiça que imobiliza, que deixa sem ação, que rouba as energias. É
indiferença, apatia e distanciamento. Paulo chama estas pessoas de “crentes carnais” (1Co. 3.1 -3).
Apocalipse diz que eles “abandonaram o primeiro amor” (Ap. 2.2-4). E o escritor de Hebreus os
chama de “crentes caídos” (Hb. 6.4-6).
Como saber se está faltando vigor espiritual na sua vida
1. Qual foi a última vez que você orou de verdade?
Não se trata de uma oração de petição, ou de clamor por socorro. Muitos não amam ao Senhor,
apenas o usam para terem mais bênçãos.
2. Em suas prioridades, onde entra a celebração do culto a Deus?
A flutuação do auditório tem a sido a marca das igrejas nesta geração. Parece que as pessoas
não têm mais o compromisso com a celebração dominical. Será que temos levado a Palavra de
Deus a sério a ponto de dizer como o salmista, “Alegrei-me com os que me disseram: Vamos à
casa do Senhor”?

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
Igor - 14/09
Roque - 15/09
Alexandre - 24/09

ATENÇÃO - AVISOS

3. Você deseja e anseia em ser cheio do Espírito Santo?
Qual é o eco que tem dentro da sua alma? Qual é a importância que tem na sua espiritualidade a
sede de ser cheio do Espírito Santo? O que você tem feito para que isso aconteça?
4. Você se importa com o futuro espiritual dos seus filhos?
Existem pais que estão péssimos espiritualmente. É fácil perceber isso quando esses pais se
preocupam mais com o que seus filhos “têm” do que com o que eles “são”
A indolência leva à estagnação, ao distanciamento da Palavra de Deus e da sua Igreja, à falta de
comprometimento com a obra de Deus, à perda da humildade, à mudança da visão espiritual, ao
pensamento de que as riquezas materiais substituem a vida com Deus. Não adianta falarmos do
Reino de Deus se não soubermos o que é prioridade na nossa vida (Mt. 6.33).
Aplicação Prática
Em que áreas da sua vida você tem sido indolente?
- Na vida de oração?
- Na presença nos cultos?
- No cuidado da vida espiritual dos seus filhos?

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

MISSÃO VIDA: Irmãos queridos, no dia 19/09 vai acontecer um almoço na Missão Vida –

Barra de Pojuca para levantamento de recursos. O valor do ingresso é 15,00, ok! Haverá
um culto às 10:00hs da manhã e depois um almoço, falar com Corina: (71) 9320-0787.
CONGRESSO-MULHERES INTERCESSORAS:

 No dia 03/10 teremos o Congresso de Mulheres Intercessoras em Salvador. A inscrição
custa R$ 20,00 reais e será das 14:00hs às 19:00hs.
 É importante chegar pelo menos 1:00hs antes para finalizar as inscrições.
 Haverá cantina do início ao fim do evento, e também teremos um Coffee break.
 As congressistas deverão usar blusas brancas no evento.
REUNIÃO DE HOMENS: Reunião de homens de Honra 12/09, será às 19:30hs. Vamos encher o
salão com os nossos amigos, amém!
ESTACIONAMENTO: Escala: Hoje - Líder: Sergio / Prox. Domingo - Elias.

