ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

QUARTA

DOMINGO

DIÁCONO

ROQUE/JOANA

MÁRCIO/TATI

VICTOR/DILENE

Intercessão

Taty/Elias/Lêda

-

Jusa/Dilene/Deusdete

Ofertório

Marcelo/Roque

Márcio

Sérgio/Elias

Música

M. Louvor

-

M. Louvor

Recepção

Graça/Jenifer

-

Denise/Jaciara/Josilda

Som

Basílio

-

Cláudio

Min. Infantil

Ana/Jéssica/Diná/Bruno

-

Amélia/Misma/Carol/Jefferson

MURAL
MINISTÉRIO JOVEM!
Queridos jovens, estamos fazendo um cadastramento de todos os jovens da igreja, então peço que você
participe se inscrevendo e ajudando a inscrever outros jovens que não estamos vendo no ministério de Jovens
aos sábados. Ele está sendo feito na Igreja, mas também pode ser enviado por e-mail para Daniela.

Olá, Seja bem vindo!
Você veio aqui porque Deus tem interesse em transformar a sua vida e abençoar você. A sua
presença muito nos alegra. Receba nosso carinho e sinta-se amado por Deus e pela igreja!

DESTAQUE!
MINISTÉRIO DA PROVIDÊNCIA
Amados irmãos, já executamos 90% das obras da reforma da igreja, mas ainda faltam
algumas coisas importantes para concluirmos os 10 desafios de Março. Contamos com a
sua ajuda, ofertas e doações. Muito obrigado, Pr. Paulo.

Rua Silveira Martins, Nº. 2568, Cabula – Ao lado do Master Shopping Cabula, em frente à
UNEB (71) 3231-7774. CEP: 41.150-000

Salvador, 12 de Maio
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GRUPOS FAMILIARES

ADMOESTAI-VOS UNS AOS OUTROS

Pr. Paulo

“Possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes
uns aos outros” Rm. 15.14.
Admoestar é o ato de advertir, repreender com brandura, aconselhar, exortar, lembrar.
Bondade e conhecimento são duas aptidões que nos tornam capazes para a admoestação.
Aquele que admoesta deve ter uma conduta cristã exemplar, consubstanciada na sua vida
diária, de tal modo que os irmãos admoestados sejam ensinados pelo exemplo.

BARRA
 Veloso & Jusa /Victor & Dilene - Quintafeira
19:30hs; tel.: 3011-0345/9929-800
9/8879-1005
BROTAS
 Márcio & Tati - Terça-feira 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171
CABULA IV
 Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363
CABULA VI
 Vandinho & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693
FEDERAÇÃO
 Humberto & Livânia - Terça 19:30hs;
cel.: 8838-9984/9926-2532
SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544

GARIBALDI
 Amélia - Quinta 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604
PERNAMBUÉS
 Roque & Joana - Terça 19:30hs;
tel.: 3431-3214/cel.: 9957-0876/9965-0876
SABOEIRO
 Jorge & Graça; Ramon & Carol - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9908-4618.
 Pr. Paulo & Pra. Viviane - Quinta
20:00hs; tel.: 3231-7774/cel.: 9700-7774
Viviane: 9913-4086/9644-9459.
 Sérgio & Rosana – Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
SÃO GONÇALO
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

Confrontar alguém com o seu erro, não é brigar com esta pessoa, nem falar asperamente, nem
gritar com ela - significa colocá-la frente a frente com sua atitude errônea, tendo o desejo
amoroso em Cristo de ajudá-la a entender qual a melhor maneira de tratar disto no futuro.

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

A tentativa de ajudar aos outros sem estas qualificações poderá não conquistar a reação
favorável do irmão admoestado (1Tm. 4.13-16).

Beto - 17/05
Davi (Taty) - 18/05
Conheça o site da igreja

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

ATENÇÃO - AVISOS
10 AÇÕES: Amados irmãos, já quase concluindo as obras de reforma da igreja, ainda
contamos com a sua ajuda, ofertas e doações. Muito obrigado, Pr. Paulo.
CADASTRAMENTO: Você Adolescente ou Jovem que não efetuou o seu cadastro, por
favor, após a nossa reunião gostaria que você (12 e 29 anos) o fizesse, a fim de
sabermos quantas pessoas temos nessa faixa etária. Obrigado, Pr. Paulo.
JOVENS: Na próxima reunião dos Jovens (18/05) vamos assistir um filme. Não Percam!
CULTO DE ORAÇÃO: Vamos juntos transformar a realidade da nossa família,
igreja e cidade por meio da Oração. Quer ver mudança de verdade? Ore!
ESCRITÓRIO DA IGREJA: Queridos este é o número do telefone da igreja 3015-7775.
ANIVERSARIANTES: Dê um amoroso abraço nos aniversariantes da semana.

