ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

QUARTA

DOMINGO

DIÁCONO

EMANUEL/ANA

-

VELOSO/JUSA

Intercessão

Jusa/Elisângela

-

Márcia/Miralva

Ofertório

Roque/Paulo (de Cida)

-

Vandinho/Sidney

Música

M. Louvor

-

M. Louvor

Recepção

Denise/Jaciara/Paulinha

-

Liliane/Ilma/Amanda

Som

Cláudio

-

Basílio

Min. Infantil

Amélia/Jessica/Taty/Jefferson

-

Bete/Rute/Carol/Ramon

MURAL
MINISTÉRIO JOVEM!
Olá Pessoal, a nossa escola bíblica deve começar no horário, portanto não deve haver atrasos. A gente sabe que
ninguém gosta de chegar atrasado no Baba ou no caso das meninas, no salão de beleza, principalmente quando
marca a hora. Em ambos os casos chegar atrasado significa perder a vez. Então, você não deve perder a sua vez
também nas coisas de Deus – Seria uma grande perda, não é verdade?

Olá, Seja bem vindo!
Você veio aqui porque Deus tem interesse em transformar a sua vida e abençoar você. A sua
presença muito nos alegra. Receba nosso carinho e sinta-se amado por Deus e pela igreja!

DESTAQUE!
MINISTÉRIO DA PROVIDÊNCIA

ministériodaprovidencia@gmail.com.br
cvfinforma@gmail.com
Obrigado por seu apoio nas reformas, a sua ajuda foi muito importante, Pr. Paulo.

Rua Silveira Martins, Nº. 2568, Cabula – Ao lado do Master Shopping Cabula, em frente à
UNEB (71) 3231-7774. CEP: 41.150-000

Salvador, 03 de Novembro
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GRUPOS FAMILIARES
BARRA
 Veloso & Jusa - Quinta-feira 19:30hs;
tel.: 3011-0345/9929-800
9/8879-1005

JEJUM

PR. PAULO

“E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas; porque desfiguram os
seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o
seu galardão”. Mateus 6.16.
Por que temos dificuldades para Jejuar? Alguns acreditam que devido aos excessos da
idade média, onde o jejum era praticado com autoflagelação e por isso houve forte reação da
cultura moderna à sua prática na vida cristã atual.
Outro aspecto, tem a ver com a propaganda negativa de que o jejum pode causar algum
dano à saúde. Tudo isso é mera tolice, pois está comprovado cientificamente que o corpo
humano, embora possa sobreviver pouco tempo sem ar ou agua, pode passar muitos dias,
antes que sofra com a inanição.
Muito provavelmente a ausência do jejum na vida prática das pessoas se dá pela falta de
ensino correto sobre o assunto. Sem dúvida, este é um dos aspecto da vida cristã menos
pregado, ensinado e vivido nos últimos tempos.
Já nos dias de John Wesley podemos perceber que havia uma compreensão equivocada
do seu uso também: “Algumas pessoas têm exaltado o jejum religioso elevando-o além das
escrituras e da razão; e outras o têm menosprezado por completo”.
O Jejum quase sempre está associado à pratica da oração. Mas é bom que fique claro que
ele não é uma exibição espiritual nem uma forma de se fazer regime apenas. Os fariseus
jejuavam duas vezes por semana, mas colocavam cinzas em suas cabeças e desfiguravam os
seus rostos com o objetivo de mostrar sua “espiritualidade”. Jesus não aprovou o
exibicionismo dos fariseus, antes condenou com vigor essa atitude hipócrita.
Há outra coisa importante a mencionar sobre o jejum. Ele não serve para dobrar Deus a
fim de que ele venha nos favorecer. Jejum não é manipulação! Para alguns o jejum é uma
fórmula, uma chave para se abrir as portas do céu. É um erro pensar em fazer jejum para se
obter resultados imediatos. A oração não é algo mágico e o jejum não serve como ferramenta
para mudar Deus.
O jejum muda a gente. O jejum nos humaniza, nos faz descer do pedestal e nos torna mais
sensíveis e solidários; o jejum só tem sentido quando brota da sensibilidade que evita o
desperdício, o consumo desenfreado, o esbanjamento e o orgulho. Na linguagem inaciana,
“jejuar é sair do próprio amor, querer e interesse, ou seja, viver na simplicidade de quem
renuncia a um “EU” enorme por um “mundo diferente”.
Jejum é humilhar-se diante de Deus pelo pecado (Sl. 35.13; Is. 58.3-5; Ne. 9. 1-2). O
verdadeiro proposito do jejum não é obter coisas materiais, mas entregar nosso
arrependimento verdadeiro a Deus. Jejuar é crer na misericórdia Deus para desenvolver um
espírito totalmente dependente Dele. Jejuamos principalmente para buscar a Deus e sua
orientação a respeito do que não conhecemos.
Portanto, quer por arrependimento ou por misericórdia, por disciplina ou por amor
solidário, temos bons motivos bíblicos para a prática do jejum na vida cristã. Jesus nos
convida ao jejum para que nossa vida espiritual cresça abundantemente. Vale ressaltar ainda
que para orar não precisamos estar em Jejum, mas ao jejuar é importante estar em oração,
isto porque há um efeito potencializado de um no outro. Deus te abençoe!

BROTAS
 Márcio & Tati - Quinta-feira, às 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171
CABULA V
 Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.: 86029891/8738-7078/9358-4363
CABULA VI
 Vandinho & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693
FEDERAÇÃO
 Miralva - Terça 19:30hs;
cel.: 3237-5626

GARIBALDI
 Amélia - Quinta 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604
RETIRO
 Deusdete & Luciana - Terça 19:30hs;
cel.: 8626-3408
SABOEIRO
 Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9908-4618.
 Pr. Paulo & Pra. Viviane - Quinta
20:00hs; tel.: 3231-7774/cel.: 9700-7774
Viviane: 9913-4086/8786-1824.
 Sérgio & Rosana - Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
SÃO GONÇALO
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

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

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja

Mônica – 04/11

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

ATENÇÃO - AVISOS
JEJUM: Queridos irmãos, no dia 01/11 começou o nosso Jejum. A sua participação é
fundamental.
MUSICAL DE NATAL: Ensaio do Musical de Natal, próximo domingo (10/11) às 16:00hs
na CVF, interessados procurar Rosana ao final do culto.
CÉLULA DE JOVENS: Todos os Sábado, às 17:00hs.
REUNIÃO DE MULHERES: Dia 30/11 haverá a última reunião de mulheres do ano de
2013. Cremos que será um sucesso, portanto não faltem.
CAFÉ DA MANHÃ COM CASAIS: Atenção Casais No dia (24/11 - Domingo), às
09:00hs, haverá um café com os casais da igreja! Ao longo dos domingos, informaremos
a programação e como será a contribuição por grupo familiar /casal.
REUNIÃO DE LÍDERES: Próximo domingo (10:00hs) teremos reunião de líderes. O
assunto tratado será o novo material de discipulado e sua utilização na igreja.
BAZAR: O nosso Bazar está agendado para o dia 07/12, você pode efetuar as suas
doações e convidar seus amigos para este grande evento na comunidade. Os recursos
arrecadados serão doados ao Projeto Recriar.

