ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

DIÁCONO

VANDINHO/DENISE

EMANUEL/ANA

Intercessão

Tati/Elisangela

Ara/Jusa

Ofertório

Vilmar/Emanuel

Márcio/Marcelão

Música

M. Música - Daniel

M. Música - Rosana

Recepção

Xanda/Geny/Eliene Soares

Bete/Josilda/Eliene Soares

QUARTA

DOMINGO

Cláudio

Som
Min. Infantil
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Basílio

Laíze/Fernanda/Luanna
Larissa/Felipe/Lucas/Diana

Andreia/Paula/Milena
Geisa/Bruno/Jerfferson/Rosa

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

Cristãos sírios falam sobre seus anseios, medos e dificuldades - A população de Homs,
localizada na região central da Síria e principal reduto opositor ao governo do presidente Bashar
Al Assad, é a que mais sofre com os confrontos entre rebeldes e as forças armadas.

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

DEUS SE MOVE POR UM PLANO – Texto Lc. 14.28-30.

Pr. Paulo

Quando um líder enfrenta um desafio, a primeira coisa que faz é orar e depois, planejar. Sem
um plano, não há maneira de saber como chegar aonde é necessário chegar. Os grandes líderes,
como Neemias, são hábeis planejadores.
Cada um de nós foi criado à imagem de Deus. Com o fim de nos criar a você e a mim, e a todos
os demais, Deus começou com um plano mestre. Na pessoa de Neemias, Deus nos tem dado um
modelo de líder, como esquema sobre a forma de planejar.
Há três razões pelas quais tanto você como eu devemos fazer planos.
1. Deus faz Planos
“Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz”. 1Co. 14.33.
Deus faz planos. Esse fato não só faz com que nos seja permitido fazer planos, mas mostranos que planejar é aconselhável, sensato e espiritual. Quando imitamos a Deus, estamos
reconhecendo sua grandeza. Para ser como ele é, precisamos fazer planos.
2. Deus organiza
“Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros”. Pv. 4.26
Deus ama a ordem. Quando nós seguimos seu esquema de trabalho planejado com todo o
cuidado, estamos atuando em obediência a suas indicações, seu plano e seu propósito para nossa
vida. Deus abençoa a obediência.
3. É boa Administração
“Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem; que não seja como insensatos, mas como
sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não
sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor”. Ef. 5.15-17.
A administração de nosso tempo compreende que façamos o melhor uso possível das
oportunidades que Deus nos proporciona. Para sermos bons mordomos do que ele nos tem
dado, precisamos também ser bons planejadores. Quando não planejamos, não estamos
cuidando do que Deus nos confiou. Faça planos para ser um bom mordomo dos recursos de
Deus.
Uma das formas que o inimigo vem usando para destruir as pessoas é por meio da pressa.
Howard Hendricks disse: "Não há nada mais importante do que pensar nas coisas seriamente". A
frase: “Surgiu uma grande Oportunidade” tem sido a destruição de muita gente. Essa frase vem
sendo a usada como justificativa para se tomar as decisões precipitamente e sem a devida
direção de Deus.
Eu não dúvida de que a gente aprendeu a orar antes de tomar uma decisão, mas será que
aprendemos ouvir Deus responder? Geralmente tudo o que vamos fazer inclui: Relacionamento
com Deus - Família - Amigos - Trabalho e Igreja, portanto, devemos aprender ouvir a Deus sobre
essas questões, elas são muito importantes.
Eu ouço muito as pessoas dizerem que oraram bastante sobre certa questão e por isso estão
fazendo as coisas do jeito que estão ou mesmo tomando certas atitudes. E sinceramente, essa
não é a base para as nossas melhores escolhas, mas quando incluímos o Senhor os nossos planos
se tornam exequíveis e ao ouvir a sua voz, eles são realizados com sucesso.
Deus abençoe a sua vida!

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

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

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

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

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

SABOEIRO
 Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9928-4618

CABULA IV
 Paulo & Cida - Sábado 16:00hs;
tel.: 8877-1862/cel.: 8780-3233/3018-1803

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

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

SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana - Quinta 20:00hs;
tel.: 8850-2213; 9685-1252; 3045-2145tel.:
3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

SAUBARA
 Léo & Taty - Quarta 19:30hs;
cel.: 8699-5241 Cel.: 8622-6740

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Kátia - 30/08 ---- Dudu (de Rita) - 03/09
Brenda - 30/08
Fernanda (de Deusdete) - 31/08
Paulo (de Cida) - 01/09
Daniela - 02/09
Iara (de Leila) - 02/09
Carol (de Ramon) - 02/09

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

MISSÃO VIDA: Irmãos queridos, no dia 19/09 vai acontecer um almoço na Missão Vida –

Barra de Pojuca para levantamento de recursos. O valor do ingresso é 15,00, ok! Haverá
um culto às 10:00hs da manhã e depois o almoço.
CONGRESSO-MULHERES INTERCESSORAS: Em outubro (03/10) acontecerá o Congresso

de Mulheres Intercessoras em Salvador, será com a Pra. Suely Bezerra e convidadas. Vai
ser um congresso maravilhoso e singular. Vamos transformar Salvador pelo poder
da oração! A inscrição é R$ 20,00 reais. O congresso será das 14:00hs às 19:00hs.
M. INFANTIL: Atenção! Dia (07/09) acontecerá um mutirão dos professores e

coordenadores para arrumação e decoração das salas do ministério infantil. Também
durante o período da manhã e tarde haverá um treinamento da nova apostila e passar a
Normatização do Ministério para todos os professores.
REUNIÃO DE HOMENS: Reunião de homens de Honra 12/09, será às 19:30hs. Vamos encher
o salão com os nossos amigos, amém!
ESTACIONAMENTO: Escala: Hoje - Líder: Deusdete / Prox. Domingo - Emanuel.

