ESCALA DE
SERVIÇO
DIÁCONO

HOJE

QUARTA

VELOSO/JUSA

DOMINGO
SIDNEY/OLGA

-

Intercessão

Elias/Márcia

Deusdete/Elisângela

Ofertório

Jailton/Jorge

Deusdete/Elias

Música

M. Música

M. Música

Recepção

Bete/Ana/Vanessa

Graça/Ilma/Jenifer

Som

Basílio

Cláudio

Min. Infantil

Ana/Larissa/Wellington
Ana Luiza/Paulo

Ana/Larissa/Wellington
Ana Luiza/Paulo

MURAL JOVEM
ANIVERSARIANTES JOVENS

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!
MINISTÉRIO DA PROVIDÊNCIA
“Não havia, pois, entre eles necessitado algum” Atos. 4.34. Esta era a realidade da igreja
primitiva. Mas como eles conseguiam isso? A necessidade na igreja primitiva era vista como
oportunidade para o desprendimento, para a generosidade entrar em ação. O cuidado mútuo
era uma das marcas principais dessa igreja. E por meio da generosidade cada membro era
suprido em sua necessidade. Aqueles que tinham mais repartiam com os demais suas posses.
Será que a igreja pode agir dessa mesma forma hoje? O que você pensa sobre isso?
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.

Salvador, 15 de JUNHO

Boletim Dominical - No 23/2014

GRUPOS FAMILIARES

TEREI PROSPERIDADE FINANCEIRA NESTE DIA.

A Palavra de Deus declara que o ouro e a prata pertencem ao Senhor Jesus e à
sua Igreja. Por isso, com base na Palavra de Deus, rejeito pobreza, miséria, falta de
provisão, dívidas, desemprego.
Confesso que eu, minha família e todos os filhos de Deus receberemos hoje a
provisão perfeita do Pai. Teremos uma vida material digna e abundante.
Em nome de Jesus, repreendo Satanás e todos os seus filhos que detêm o
dinheiro do Senhor Jesus e da sua Igreja através do crime, da corrupção, do roubo e
da desonestidade.
De acordo com a Palavra de Deus, confesso que semearei com abundância no
Reino de Deus dando dízimos e ofertas. Também semearei na vida do meu próximo
com generosidade. Isso me trará uma colheita com muita prosperidade.
"Farei tremer todas as nações, que trarão para cá os seus tesouros, e encherei
este templo de glória'; diz o Senhor dos Exércitos. "Tanto a prata quanto o ouro
me pertencem”; declara o Senhor dos Exércitos. “A glória deste novo templo
será maior do que a do antigo", diz o Senhor dos Exércitos. "E neste lugar
estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos." Ageu 2.7-9.

ACUPE DE BROTAS
BARRA
Márcio&&Jusa
Tati - Quinta-feira,
às 19:30hs;
 Veloso
Quinta-feira 19:30hs;
tel.:3011-0345/9929-800
3353-8409/cel.: 8833-9171
tel.:
9/8879-1005
CABULA V
 BROTAS
Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363
 Márcio
& Tati - Quinta-feira, às 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171
CABULA VI
 CABULA
Vandinho
V & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.:
9961-7034/9956-5693
 Elias
& Elisângela - Terça
20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363
FEDERAÇÃO
 CABULA
MiralvaVI- Terça 19:30hs;
cel.: 3237-5626
 Vandinho
& Denise - Sábado 17:00hs;
tel.:
3248-1448/cel.:
9961-7034/9956-5693
SIMÕES
FILHO - CIA
 FEDERAÇÃO
Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544
 Miralva
- Terça 19:30hs;
cel.: 3237-5626
SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544

NOTÍCIAS

GARIBALDI
GARIBALDI
 Amélia - Quinta 19:30hs;
 Amélia
- Quinta 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.:
8761-7604
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604
RETIRO
RETIRO
 Deusdete & Luciana - Terça 19:30hs;
 Deusdete
& Luciana - Terça 19:30hs;
cel.: 8626-3408
cel.: 8626-3408
SABOEIRO
SABOEIRO
 Jorge & Graça - Quinta
 Jorge
& Graça
- Quinta
19:30hs;
tel.: 3230-6061/cel.:
9908-4618.
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9908-4618.
 Glauco & Carol - Segunda 20:00hs;
 Sérgio
& Rosana - Terça 19:45hs;
cel.:9943-2274/9969-0183
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
 Sérgio & Rosana - Quinta 19:45hs;
SÃO GONÇALO
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
SÃO 3257-0438/cel.:
GONÇALO
tel.:
8797-3684/8743-9018
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja

Rosana - 15.06
Marco - 15.06
Linda 22.06

"Caindo em si, ele disse: 'Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra,
e eu aqui, morrendo de fome!' Disse o pai: 'Meu filho, você está sempre comigo,
e tudo o que tenho é seu" - Lucas 75.77 e 37.
"Então Jesus lhes perguntou: "Quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou
sandálias, faltou-lhes alguma coisa?" "Nada; responderam eles." Lucas 22.35.
"Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por
alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama." Salmos 127.2.
"Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre." Salmos
112.3.
"Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em
minha casa. Ponham-me à prova; diz o Senhor dos Exércitos, "e vejam se não
vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que
nem terão onde guardá-las." Malaquias 3. 10.
“Deem, e lhes será dado: uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante
será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir
vocês". Lucas 6.38.

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
ARRAIÁ: “SEM JOÃO, COM JESUS”: Você já pode conferir as fotos no facebook. Foi um
sucesso: “Sou Campeão Com Jesus”.
ENCONTRO DE CASAIS: Nos dias 24, 25, 26 teremos o Nosso Encontro de Casais. As
inscrições já estão abertas, procurar Tati. A inscrição será efetivada com o primeiro
pagamento. Se algum irmão deseja ir, mas não tem condições financeiras deve
comunicar ao seu líder de Grupo Familiar. Líderes, estejam atentos a esta situação.
GRUPO FAMILIAR: Todos os Líderes de grupo devem pegar o manual “Confissão
Vitoriosa da Palavra”, que será usado nas próximas dez semanas nos grupos. Nenhum
líder está autorizado a mudar o ensino do grupo. Pr. Paulo. (Material Gratuito)
VIGILIA DE ORAÇÃO: A nossa vigília de oração será no dia 27/06.
ANIVERSÁRIO DA IGREJA: A comemoração do Aniversário da Comunidade Vida em
Família foi adiada para os dias 23 e 24 de agosto, quando estaremos recebendo o Pr.
Carlos Alberto Bezerra e a Pra Suely.

