ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

QUARTA

DOMINGO

DIÁCONO

JORGE/GRAÇA

Intercessão

Leila/Elias

Elisângela/Miralva

Ofertório

Emanuel/Jailton

Vandinho/Sidney

Música

M. Louvor - Rosana

M. Louvor - Rosana

Recepção

Graça/Jenifer/Ilma

Jaciara/Cida/Liliane

Som
Min. Infantil

EMANUEL/ANA

Basílio

Basílio

Amélia/Rute/Joice/Paulo

Ana/Larissa//Paulo/Viviane

MURAL
Confira as fotos no facebook. Foi massa veio!

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!

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, 23 de FEVEREIRO

Boletim Dominical - No 08/2014

GRUPOS FAMILIARES

CONSTRUINDO A CASA DE DEUS

BARRA
BARRA
Veloso&&Jusa
Jusa--Quinta-feira
Quinta-feira19:30hs;
19:30hs;
 Veloso
tel.:3011-0345/9929-800
3011-0345/9929-800
tel.:
9/8879-1005
9/8879-1005

Pr. Carlos A. Bezerra

“Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e
da família de Deus; Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que
Jesus Cristo é a principal pedra da esquina; No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce
para templo santo no Senhor. No qual também vós juntamente sois edificados para
morada de Deus em Espírito”. Efésios 2.19-22.
O tema da Comunidade da Graça e afiliadas para o ano de 2014 é “Construindo a Casa de
Deus”. E isso implica na edificação de vidas e não de prédios, pois a Igreja é composta por
pessoas alcançadas pela graça salvadora que há em Jesus Cristo e não por paredes ou templos
suntuosos.
Para que tenhamos então uma Igreja saudável e próspera, são necessárias pessoas cheias da
graça de Deus, dos dons do Espírito Santo e da vida abundante de Cristo. Pessoas que amam e
servem umas às outras.
Conforme o texto de Atos, nós somos a morada de Deus, pois Ele “não habita em santuários
feitos por mãos humanas”.
O Cristo de Deus veio a este mundo para nos levar a morrer com Ele a fim de que também
participássemos de sua ressurreição e assim nos tornássemos habitação de Deus, em Cristo
Jesus, através da vida do Espírito Santo em nós.
“Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém
destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá; porque o santuário de Deus, que sois vós, é
sagrado.” 1Coríntios 3.16-17.
Assim, não é possível o Espírito Santo habitar em nós e não amarmos nosso cônjuge, família,
irmãos, amigos e até os inimigos. A beleza de Cristo em nossa vida, na verdade, deve atrair as
pessoas a nós.
E amando e cuidando dessas pessoas através do discipulado, estaremos edificando a Casa de
Deus.
“Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual
tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço.
Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo.” 1.Coríntios 6.19-20.
Se formos melhores esse ano, mais santos, mais fortes, mais amáveis, mais cheios de
talentos, mais a Casa de Deus será edificada. E bem edificados, poderemos servir melhor as
pessoas nas células.
Nossa vida é um santuário para Deus, Por isso juntos, e apenas juntos, vamos construir a
Casa de Deus!
APLICAÇÃO PESSOAL:
1. Você deseja participar da edificação da Casa de Deus junto com seus irmãos?
2. Como você pode contribuir de maneira prática para que a casa de Deus seja melhor
edificada em 2014?

BROTAS
BROTAS
Márcio&&Tati
Tati--Quinta-feira,
Quinta-feira,às
às19:30hs;
19:30hs;
 Márcio
tel.:3353-8409/cel.:
3353-8409/cel.:8833-9171
8833-9171
tel.:
CABULAVV
CABULA
Elias&&Elisângela
Elisângela--Terça
Terça20:00hs;
20:00hs;Cel.:
Cel.:
 Elias
8602-9891/8738-7078/9358-4363
8602-9891/8738-7078/9358-4363
CABULAVI
VI
CABULA
Vandinho&&Denise
Denise--Sábado
Sábado17:00hs;
17:00hs;
 Vandinho
tel.:3248-1448/cel.:
3248-1448/cel.:9961-7034/9956-5693
9961-7034/9956-5693
tel.:
FEDERAÇÃO
FEDERAÇÃO
Miralva--Terça
Terça19:30hs;
19:30hs;
 Miralva
cel.:3237-5626
3237-5626
cel.:

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.
 Sérgio & Rosana - Quinta 19:45hs;
 Sérgio
& Rosana - Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
SÃO GONÇALO
SÃO GONÇALO
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
 Leo
Taty - Terça 20:00hs;
tel.:&3257-0438/cel.:
8797-3684/8743-9018
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

SIMÕESFILHO
FILHO--CIA
CIA
SIMÕES
Emanuel&&Ana
Ana––Quinta
Quinta20:00hs;
20:00hs;
 Emanuel
tel.:8712-2544
8712-2544
tel.:

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja

Ubiratan 23/02 – 8637-2546

ATENÇÃO - AVISOS
ANIVERSARIANTES: Dê um amoroso abraço nos aniversariantes da semana. Se você
deseja ver seu nome lembrado no boletim da igreja, por favor, envie a data do seu
aniversário, juntamente com seu nome para o e-mail: japmce@hotmail.com.
LANÇAMENTO DO TEMA ANUAL DA IGREJA: O tema para o ano de 2014 da
comunidade é: “Construindo a Casas de Deus”. A grande casa de Deus é composta de
gente imperfeita, mas em processo de aperfeiçoamento; de gente pequena, mas
envolvida nas grandezas de Deus e de Seu Reino Eterno; de gente fraca, mas que
encontra em Deus e nos irmãos a força necessária para vencer.
PARA OS PAIS: O ministério infantil está cadastrando todas as crianças. Após o termino
do culto, os pais devem buscar necessariamente hoje seus filhos na salinha.
REUNIÃO DE MULHERES: No dia 08 de março, data apropriada, às 18:30hs haverá um
encontro maravilhoso para mulheres na CVF, traga suas convidadas. Se possível traga
também um pratinho: doces ou salgado, para a comunhão no final do evento.
JEJUM ANUAL: Dia 10/03 iniciaremos o nosso Jejum de 21 dias. O termino será 30/03.
NÃO TEREMOS CULTOS: No próximo domingo 02.03 e quarta 05.03 não teremos
cultos na Comunidade Vida em Família.
REUNIÃO MINISTÉRIO DE LOUVOR: Nossa reunião foi adiada para 09 março, às
16:00hs, na Comunidade Vida em Família.

