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Salvador, 01 de NOVEMBRO
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Laíze/Paula/Milena/Geisa

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

PRINCÍPIOS DE DEUS PARA OS TEMPOS DE CRISES - Sl. 105.12-17.

Boletim Sede

Em meios às crises que o povo de Deus foi submetido, podemos identificar vários
princípios que devemos observar e que produzirão fé e descanso em nossos corações.
Princípio da Proteção de Deus:
"Eles eram muito poucos, eram estrangeiros na Terra Prometida. Andavam de país em
país, de reino em reino. Mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse e, para protege-los,
avisou reis. Ele disse: Não toquem nos servos que eu escolhi; não maltratem os meus
profetas”! Sl. 105.12-15.
Note que apesar de serem pequenos em número e não terem uma pátria fixa, Deus os
protegeu o tempo todo. Não permitiu que ninguém os maltratasse. Assim o Pai faz conosco.
Na nova aliança todos os nascidos de Deus são os escolhidos, os ungidos e todos são
profetas. Portanto esta promessa diz respeito à nossa vida hoje.

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
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
Isabel - 02/11
Jeferson - 04/11

"Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento”. 1Jo.
2.20.
"Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam
instruídos e encorajados”. 1Co. 14.31.
Princípio da Provisão de Deus:
"Deus fez com que houvesse fome na terra deles e deixou o seu povo sem alimento. Então
mandou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo”. Sl.
105.16-17.
O texto mostra que Deus permitiu que houvesse fome sobre a terra e mesmo seu povo
poderia sofrer sem alimento. Porém, com o objetivo de prover o necessário ao seu povo, Ele
enviou José na frente de tudo o que haveria de acontecer, para que José fosse o
instrumento dEle para preparar a provisão aos seus filhos.
Esse é o modo do nosso Pai fazer com que possamos suportar e superar todas as crises.
Ele sempre tem provisão abundante. Nosso Pai Celestial é previdente. Ser previdente é
prever o futuro, aquele que previne ou toma medidas antecipadas para evitar transtornos.
Portanto, como filhos amados do Pai Celestial, não devemos temer nenhuma crise.
Devemos sim obedecer aos princípios de sua Palavra, confessar suas Promessas e descansar
em sua previdência.
Aplicação:
- Conduza um tempo no grupo onde as pessoas possam expressar seus temores.
- Permita que o Espírito Santo lembre a você e aos demais membros do seu GCEM as
poderosas e infalíveis promessas de Deus.
- Orem uns pelos outros profetizando as promessas que o Espírito trouxe à mente de
cada um.
- Esperem grandes coisas.

SABOEIRO
 Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9928-4618

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: Será dia 14/11, às 17:00hs. Também teremos uma feira de

artesanato e Livraria.

CONFRATERNIZAÇÃO DE LÍDERES: Queridos, nossa confraternização será dia 21/11,

então já sabem, não marquem nada nesta data. Ainda estamos ajustando alguns detalhes
e local.
RETIRO DE CARNAVAL DOS JOVENS: O Acampamento de Jovens será nos dias 06 a 09 de

fevereiro, com valor de 375,00 dividido em 5x. Vagas Limitadas! Quem já pegou a ficha de
inscrição, favor devolve-la preenchida para Nani ou Jefferson.
MINISTÉRIO INFANTIL: Atenção queridos colaboradores de Cristo, haverá reunião de

coordenação do Ministério Infantil, domingo dia 08/11 às 17:00hs – Dilzeth.

BAZAR BENEFICENTE: O nosso Bazar será no dia 05/12, a partir das 09:30hs - e as

doações podem ser feitas da seguinte forma: você pode doar: Móveis, Utensílios, Roupas,
Decoração, e outras coisas. Pode conseguir doações com amigos também. Geralmente,
neste período muita gente faz doações. Fique atento!
ESTACIONAMENTO: Escala: Hoje - Líder: Emanuel / Prox. Domingo - Sérgio.

