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MURAL
Domingo da Igreja Perseguida - https://www.portasabertas.org.br/
O DIP é um movimento de oração para que a Igreja Perseguida tenha perseverança, paciência
e alegria por estar firme em Cristo Jesus. Neste ano, convidamos você para se juntar a nós para
orar e agir em favor dos cristãos no Iraque e Síria.

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!

ANIVERSARIANTES
Juliana Aragão – 27/03
Giovana (de Rosângela) – 28/03
Larissa Carmo – 30/03
Ana Luísa – 30/03
Jandaira – 30/03
Olga (de Sidão) – 03/04

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
Salvador, 27 de Março

Boletim Dominical - No 13/2016

GRUPOS DE COMUNHÃO – EDIFICAÇÃO – MULTIPLICAÇÃO
ACUPE DE BROTAS

IMBUÍ

Márcio & Tati - Quinta-feira, às 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel. 8833-9171
BROTAS

O VALOR DA ORAÇÃO – Ed. 8.21.-23.

Boletim Sede

"Então, ali perto do rio Aava, dei ordem para que houvesse um dia de jejum.
Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e lhe pedir que nos dirigisse na nossa
viagem e nos protegesse, os nossos filhos e tudo o que era nosso.
Eu tinha dito ao rei que o nosso Deus protege todos os que confiam nele, porém que a sua força
e a sua ira vão contra aqueles que o abandonam. Por isso, fiquei com vergonha de pedir ao rei uma
tropa de soldados da cavalaria para nos defender dos nossos inimigos durante a viagem.
Assim nós jejuamos e oramos, pedindo a Deus que nos protegesse, e ele atendeu as nossas
orações” - Esdras 8.21-23.

A oração é uma das armas mais poderosas que o Senhor nos confiou para que
pudéssemos prevalecer contra todos os nossos inimigos.
A oração demonstra nossa dependência de Deus e o “atrai” para junto de nós, conforme
a profecia de Zacarias:
"Pois o SENHOR Deus promete que ele mesmo será como uma muralha de fogo em volta de
Jerusalém e que ele morará na cidade e ali mostrará a sua glória” - Zacarias 2.5
Portanto, a oração é um valor inegociável para um verdadeiro discípulo de Cristo! Alguma
dúvida quanto a isso?
Outro valor inegociável na questão da oração é a oração em grupo. Para a Igreja Primitiva
essa foi uma das marcas mais importantes e que a transformou numa poderosa influência na
sociedade daqueles dias:
"Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e
com os irmãos dele” - Atos 1.14
Em função disso, a Comunidade da Graça Sede retomou com força total as orações
coletivas que temos chamado de Manhãs de Oração de segunda à sexta-feira das 06h às 07h
e às terças no horário tradicional das Mulheres Intercessoras — 08h às 09h. Para plantar
ainda mais esse valor da oração queremos dedicar esta semana à oração em todas as nossas
células.
Abaixo seguem os alvos que você deve enfatizar:
• Prs. Carlos Alberto e Suely Bezerra/Prs. Paulo e Viviane
• Equipe Pastoral
• Liderança dos Distritos/Supervisores/Lideres de Ministérios / Dirigentes
• Nossos GCEMs (Grupos Familiares)
• Nossas famílias
• Nossa nação
• Planejamento 2016
• Batismo nas Águas
• Novas instalações para a CGSede Espere grandes coisas!

Sérgio & Rosana - Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel. 8868-2059/9963-2349
SIMÕES FILHO - CIA

Paulo & Jane - Quinta-feira, às 19:30hs; tel.:
8824-2012/3383-6210

Emanuel & Ana - Quinta 20:00hs;
tel.: 8850-2213; 9685-1252; 3045-2145

CABULA V
Elias & Elisângela - Segunda 20:00hs; cel.
8738-7078/8602-9891
CABULA IV
Basílio & Ilma - Sábado 16:00hs;
tel.: 8877-1862/cel. 8780-3233/3018-1803
FEDERAÇÃO
Miralva - Quinta 19:30hs;
tel. 3237-5626
SAUBARA
Léo & Taty - Quarta 19:30hs;
Cel. 8699-5241 cel. 8622-6740
GARIBALDI
Amélia - Terça 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel. 8761-7604
RETIRO
Deusdete & Luciana - Quinta 19:30hs;
Cel. 8626-3408
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
MINISTÉRIO INFANTIL: Hoje teremos a premiação das crianças que se destacaram no

ministério durante o semestre passado (Julho/Dezembro). Deus abençoe as crianças!
ATENÇÃO PAIS: No dia 03/04, acontecerá uma celebração para as crianças, em

comemoração dos aniversariantes do trimestre (Jan/Fev/Mar). É necessário que os pais
procurarem a prof. do próximo domingo (27/03) para ajudar no lanche, estimulando
assim a comunhão entre eles.
VIGÍLIA DE ORAÇÃO: Próxima semana teremos a nossa vigília de oração (01/04).
APRESENTAÇÃO DOS NOVOS MEMBROS: No próximo domingo teremos a apresentação

dos novos membros da igreja – Irmãos vindos de outras cidades e outros ministérios.

CEIA DO SENHOR: Lembramos aos irmãos que nossa Ceia, sempre acontece no primeiro

domingo do mês. Então, no próximo domingo teremos a nossa ceia, esperamos vocês!

