ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

DIÁCONO

MÁRCIO/TATE

QUARTA

DOMINGO

-

JORGE/GRAÇA

Intercessão

Jusa/Lêda

-

Elisangela/Miralva

Ofertório

Márcio/Sidão

-

Jorge/Vandinho

Música

M. Louvor

-

M. Louvor

Recepção

Denise/Jaciara/Paulinha

-

Denise/Jaciara/Paulinha

Som

Cláudio

-

Cláudio

Min. Infantil

Ana/Viviane/Jefferson

-

Bete/Dilzeth/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, 01 de Dezembro
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GRUPOS FAMILIARES
BARRA
 Veloso & Jusa - Quinta-feira 19:30hs;
tel.: 3011-0345/9929-800
9/8879-1005

O CRENTE E O DISCÍPULO

PR. PAULO

Crente é uma palavra com origem no termo latino “credens” que significa que crê. Um
crente é aquele indivíduo que crê em algo. “Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê
em mim tem a vida eterna.” João 6.47.
O Crente é alguém que deu um passo importante em sua vida, ele começou a carreira da
fé. Pra falar a verdade as igrejas estão lotadas de crentes, o que é bom. Mas ser crente apenas
não é o plano de Deus para uma pessoa, Deus quer mais. “Meus irmãos, que aproveita se
alguém disser que tem fé, e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo?” Tiago 2.14.
De que outra maneira a gente poderia entender o que Tiago está ensinando, sem
contradição com as palavras de Jesus João 6.47, se ele não estiver falando a respeito do
desenvolvimento da salvação por meio da prática da fé? A nossa salvação precisa ser
desenvolvida - Fl. 2.12. Paulo também fala sobre isso. Tiago está fando que uma pessoa (o crente)
não deve se contentar apenas em crer, mas principalmente em praticar a palavra: E a atitude de
praticar a palavra, Tiago denomina de Obras: Tiago 1.22.
Por que Tiago tem a preocupação de falar aos que creem da necessidade da prática da
palavra, não seria isso algo redundante, já que o crente necessariamente é alguém que tem um
contato direto com a palavra? Porque a fé, a final de contas é proveniente do ouvir e ouvir a
palavra – Rm. 10.17. Tiago sabia que a fé somente, sem Obras é morta. Já naquele tempo, Tiago
entendia que a igreja poderia se tornar um ambiente cheio de pessoas com uma postura
consumista. Crente, tem a tendência de virar consumidor das boas coisa de Deus ou da fé!
Irmãos, O Crente gosta de coisas boas: Bom louvor, boas pregações, bom ensino para os
filhos, a final de contas ele não tem tempo para ensinar seus filhos amar ao Senhor, então, a
igreja precisa fazer isso por ele. Ele gosta de uma excelente estrutura, de pessoas agradáveis, de
preferência no mesmo nível social, é seletivo. É exigente. O Crente não participa da construção
destas coisas. O alerta de Tiago é no sentido de que o “Crente” tem potencial para consumir,
mas não tem uma atitude proativa de fazer as coisas acontecerem através do trabalho no reino.
Geralmente, O “Crente” não tem tempo para participar de ministério, ele nunca pode fazer
parte de nada. Ele sempre se esquiva do seu chamado, quando este não lhe promove, não tem
status nem glamour. Quando “O Crente” é desafiado, se sente cobrado e oprimido. E quando a
igreja deixa de lhe oferecer a droga chamada “bem estar” ele vem com a seguinte conversa:
“pastor, a igreja não está mais suprindo as minhas necessidades, portanto estou indo embora”;
e ele vai, vai procurar um lugar onde outros inocentes possam gastar a sua vida com ele.
Eu quero dizer uma cosia pra você que está na posição de crente, você tem um desafio
pela frente: Todo Crente precisa Ser Discípulo! Discípulo é aquele faz tudo o que seu mestre quer
e crer em tudo o que ele diz e tem o desejo de ser igual ao seu mestre.
“Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a
vontade de meu Pai, que está nos céus”. Mateus 7.21.
Amados, eu não estou dizendo aqui e nem a palavra de Deus, que “O Crente” não vai para
o céu, é muito complicado entrar nesta seara. Mas há uma grande possibilidade dele se perder
no meio do caminho, se desviar e voltar a viver uma vida de pecado. A biblia diz que a semente
que não se aprofunda, falamos isso aqui na semana passada, ela pode nascer, mas ela pode
também morrer por conta da a posição frágil que se encontra diante da angustia e da
perseguição.

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

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

Yuri – 06/12
Rebeca – 06/12

ATENÇÃO - AVISOS
MUSICAL DE NATAL: O Nosso Musical de Natal será dia 22/12, portanto não deixe de
convidar amigos e parentes para este grande evento da Comunidade Vida em Família.
CÉLULA DE JOVENS: Todos os Sábados, 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.
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.036, falar com Elis.

