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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.
29 de Maio de 2016.

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
Isaac (Juniores) - 21/11
Raquel (Getulio) - 22/11
Jurema - 26/11

R E U N I Õ E S

.............................................
CELEBRAÇÃO – DOMINGO 18:30Hs
CULTO DE ORAÇÃO – QUARTA 20:00Hs

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, 20 de NOVEMBRO
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GRUPOS DE COMUNHÃO – EDIFICAÇÃO – MULTIPLICAÇÃO
ACUPE DE BROTAS

SABOEIRO – CAMPUS EXPERIMENTAL

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

8 MARCAS DA IGREJA: EXTRAVAGÂNCIA

CG SEDE

SENTINDO

O que é ser extravagante? Você se acha uma pessoa extravagante?
APRENDENDO

O dicionário define a palavra “extravagante” como “ação fora do comum, singular, acima da
média”. Na segunda carta aos Coríntios, no Cap. 8, Paulo fala de uma graça especial que fora
concedida por Deus às igrejas da Macedônia, e compartilha isso para trazer edificação, para
estimular.
O apóstolo menciona que em meio a grande tribulação e extrema pobreza, os homens e
mulheres daquelas igrejas “transbordaram em rica generosidade”. Ou seja, eles tiveram uma atitude
fora do comum, extravagante.
Qual foi essa atitude? Por iniciativa própria, eles doaram “até além do que podiam”. E nos versos
cinco e nove, Paulo, extremamente comovido por essa demonstração de amor, faz uma analogia
com o sacrifício de Cristo para nos estimular no sentido de ter esse tipo de atitude singular.
Aquelas pessoas não manifestaram seu amor extravagante quando o tempo era bom, de fartura,
mas o fizeram no meio à tribulação, à pobreza. Por que?

Veja o texto de Rm. 5.3-4.
Eles compreenderam que atender as carências das pessoas era um privilégio, era imitar o
sacrifício de Jesus. Isso é extravagância, sentir a dor do outro.
Apenas o Espírito Santo pode nos conduzir a andar a segunda milha, a dar a túnica e a capa
para o inimigo, a chorar com os que choram, a se alegrar com os que se alegram, a realizar
ações fora do comum. Por isso precisamos nascer de novo! Somente uma vida renovada e
conduzida pelo Espírito Santo se tornará extravagante ao ponto de se doar completamente
pelo próximo, assim como Jesus o fez por nós.

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
CABULA V

Elias & Elisângela - Segunda 20:00hs; cel.
8738-7078/8602-9891

Emanuel & Ana - Quinta 20:00hs;
tel.: 8850-2213; 9685-1252; 3045-2145
IMBUI
Beijo & Fernanda - Terça 19:30hs
99967-0040

CABULA IV

Basílio & Ilma - Sábado 16:00hs;
tel.: 9 9703-4134
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
SABOEIRO - CAMPUS EXPERIMENTAL
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

REFLETINDO

VIGÍLIA DE ORAÇÃO: Nossa vigília será dia (25/11) Sempre das Vinte a Zero Hora.

APLICANDO

FESTA DA COLHEITA: HOJE estamos celebrando os frutos que tivemos ao longo deste ano: São
novos irmãos, pessoas preciosas que chegaram para Deus, alguns vieram de outros ministérios,
mas todos são frutos uma grande colheita que o Senhor tem dado a sua Igreja.

As nossas atitudes mostram o amor extravagante de Jesus?
O que nos falta para viver esse amor excessivo? Como podemos fazer com que as nossas
células tenham essa marca da extravagância?
FINAL

Dedique um tempo de oração e intercessão. Deixe que o Espírito Santo conduza esse
momento e mostre a cada membro do grupo como ter uma atitude extravagante na sua casa,
no seu trabalho, na faculdade ou mesmo dentro da célula.
Depois desafie a cada membro a praticar aquilo que o Senhor colocou no coração.

BATISMOS: Os irmãos Novos Convertidos devem ser batizados, para isso precisam procurar
seus líderes de células ou o Pastor. Ainda não temos data definida.
BAZAR: Este ano vamos fazer um GRANDE BAZAR para o Recriar. Vamos movimentar os nossos
amigos, vizinhos, colegas de trabalho para dar um gás no bazar. Por favor, tragam as doações
para Leila e Bomfim. O Nosso Bazar será no dia (03/12). Venda da feijoada antecipada...
MINISTÉRIO INFANTIL: Pedimos atenção dos professores do M. Infantil e dos pais das
crianças, em relação aos dias e horários dos ensaios para o Culto Infantil e Coral Infantil.

