ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

DIÁCONO

EVANDRO/DENISE

MARCIO/TATI

Intercessão

Elias/Elisangela

Leda/Miralva

Ofertório

Vandinho/Paulo (Cida)

Vandinho/Paulo (Cida)

Música

M. Louvor - Daniel

M. Louvor - Daniel

Recepção

Ilma/Jaciara/Kátia

Xanda/Geny/Eliene

Som

Basílio

Claudio

Min. Infantil

Jutânia/Luanna/Daniela
Felipe/Paulo/Laíze

Jutânia/Luanna/Daniela
Felipe/Paulo/Laíze

QUARTA

DOMINGO
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Boletim Dominical - No 13/2015

MURAL JOVEM
ORAÇÃO PELA IGREJA PERSEGUIDA - www.portasabertas.org.br

A respeito de todo o terror que estamos vendo atualmente no mundo, o Estado Islâmico
vem protagonizando a maior e mais sangrenta perseguição à igreja de Cristo dos últimos
tempos, portanto é preciso nos posicionarmos em Oração Incessante conforme At. 12.5; para
enfrentar a Satanás e seus instrumentos. Visite o Site acima para saber mais sobre o (DIP).

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

ROMPER BARREIRAS

Pr. Dave Gibbons

Você já imaginou que para Deus fazer algo novo em sua vida, Ele precisa romper ou bagunçar
com aquilo que é velho?
Deus deseja romper através das barreiras em nossas vidas.
1. BAGUNÇA - Pv. 14.4
"Se não há bois, não há colheita: pois a boa colheita requer um boi forte para o arado" - MSG

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

GARIBALDI
 Amélia - Quinta 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604

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

RETIRO
 Deusdete & Luciana - Terça 19:30hs;
cel.: 8626-3408

CABULA V
 Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363

SABOEIRO
 Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9908-4618.

CABULA IV
 Paulo & Cida - Sábado 16:00hs;
tel.: 8871-1862/cel.: 8780-3233/3018-1803

IMBUÍ
 Sérgio & Rosana - Quinta 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349

FEDERAÇÃO
 Miralva - Terça 19:30hs;
cel.: 3237-5626

SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

Onde há bois, há sujeira. A bagunça em sua vida é um bom sinal. Quando há bagunça feita por
Deus em nossa vida, significa que haverá uma grande colheita.
A bagunça é um sinal de algo bom está acontecendo. A bagunça é uma oportunidade de Deus
agir em sua vida. É Deus dizendo, “vou leva-lo para um novo nível”. Estou mudando seu software
operacional (a maneira como você pensa). “Estou te levando para um novo nível, um novo
capítulo em sua vida”. O novo pode ser um novo coração, uma nova mente, uma nova vida.

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Ricardo Galderise - 05/04
Cirlene – 10/04
Rodrigo (Tati) 11/04

2. CONFIANÇA - Lc. 12.22-30
Esta passagem, Jesus nos mostra como e o porque podemos confiar no Pai Celestial. Nosso
Deus é muito visual. Ele não apenas fala, Ele mostra coisas que estão ao nosso redor para deixar
bem claro sua mensagem. Na Palestina havia muitos corvos nesta época. No oriente médio os
corvos são os mais sujos da natureza. “Se eu me preocupo com os animais sujos da natureza, não
vou me preocupar com você?” Se Deus é capaz de cuidar de aves, lírios, corvos, que são
passageiros, quanto mais conosco que somos eternos.
3. TESOURO - Lc. 12.31-34
O que você pensa muda sua atitude, suas emoções, seus sentimentos e até mesmo seu corpo.
Se você está vivendo você está valorizado algo negativo isso não será saudável pra você. Por isso,
Deus disse: "Busquem, pois, o Reino de Deus, e essas (todas) coisas lhes serão acrescentadas”. A
busca pelo Reino de Deus começa em nossa mente. Podemos ter uma mente focada no Reino
dos Céus, como teve Estevão, o mártir (Atos 7). “Pois onde estiver o seu tesouro, ali também
estará o seu coração”. Podemos avaliar isso na maneira como gastamos (investimos) os recursos
que Deus nos dá. Se colocamos nosso tesouro (dinheiro/tempo/ algo que considera valioso) em
algo, é pra lá que irá nosso coração).
Aplicação:
1 – Se você quer ver sua vida rompendo em fé, sua família, sua Igreja e sua nação, o ambiente
onde você está mudar, precisa investir o seu tesouro nesta direção. Muitas vezes teremos que
usar o amor sacrificial para que isso aconteça. Não se trata de algo emocional. A generosidade
gera generosidade! Pare de focar nas coisas negativas, pois elas irão te paralisar.

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
Atenção Pais! Vocês que ainda não preencheram o cadastro das crianças que
frequentam o culto infantil, procurar o professor ainda hoje ou irmã Dilzeth.
REUNIÃO DE HOMENS: No dia 18/04 vai acontecer algo inédito na igreja, A primeira

reunião de Homens de Honra, será às 19:30hs.

REUNIÃO DE MULHERES: No dia 09/05 teremos a nossa segunda reunião de mulheres

de 2015. A primeira foi maravilhosa, a segunda será também. Venha participar!

BAZAR: No dia 16/05 termos um grande Bazar em prol do jantar dos namorados, as

doações devem ser entregues a Leila e a Dilzeth.

