ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

QUARTA

DOMINGO

DIÁCONO

JORGE/GRAÇA

EMANUEL/ANA

Intercessão

Márcia/Leila

Elisângela/Miralva

Ofertório

Sérgio/Sidão

Sérgio/Sidão

Música

L. Louvor - Lívia

Banda Latitude 31

Recepção

Simone/Jaciara/Gení

Liliane/Josilda/Amanda

Som

Cláudio

Basílio

Min. Infantil

Bete/Jéssica/Tati/Paulo

Cirlene/Fernanda
Dilzeth/Jefferson

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.
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GRUPOS FAMILIARES

CONHECENDO DEUS – Fazendo a Sua Vontade

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. Paulo

“Então conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor; a sua saída, como a alva, é certa; e
ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra”. Os .6.3.
“E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus”. Rm. 12.2.
O profeta Oséias está dizendo que precisamos conhecer a Deus e Paulo nos mostra mais
precisamente como deve ser a busca por esse conhecimento. Nenhuma pessoa pode
conhecer a Deus por meio do pensamento ou do raciocínio lógico, e muitos estão perdidos
nesta jornada, até mesmo na igreja. Alguém disse: “Deus pode ser amado, mas não pensado”.
O conhecimento cognitivo consegue afetar o nosso intelecto e apenas isto, ele não pode
promover mudança de comportamento ou de caráter. O fato de saber que algo é pecado, por
meio do conhecimento da lei, não significou nada na luta contra o pecado. Pelo contrário, o
conhecimento apenas, agravou a angustia. Este foi o grande dilema do A. T.
A gente precisa “se livrar de si mesmo” para conhecer o Senhor. Embora, negar a si
mesmo não tenha nada a ver com negar o nosso intelecto, como falei na semana passado, é
importante ter cuidado para que a gente não tente entrar na vida mais profunda por nossa
inteligência ou imaginação.
O conhecimento mais profundo que podemos ter de Deus é o conhecimento produzido
pela vida do Espírito Santo de Deus em nós, que alimenta o nosso espírito e transforma dia a
dia a nossa alma, que na verdade, abençoa o nosso homem interior, o nosso coração.
A gente não pode viver essas coisas pela inteligência humana, por nossa capacidade
humana, mas simplesmente por meio da vida de Deus em nós, não sou eu, ou você. É Cristo o
tempo todo!

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

Casamento: Elias e Elisângela - 04/04
Ricardo Galderise - 05/04
Carol Cedraz - 06/04
Cirlene - 10/04
Rodrigo - 11/04
Margarida - 13/04
Andreia – 13/04

ATENÇÃO - AVISOS

O Conhecimento de Deus que toca o nosso espírito e pode transformar o nosso
entendimento, a nossa mente é aquele conhecimento prático que envolve uma experiência
diária com o nosso Deus, com a sua palavra encarnada: o Senhor Jesus, e com o Espírito
Santo dentro de nós. Nos renovando e nos dando poder para viver a sua vontade na terra.
Mas não uma vontade qualquer, “mas a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus”.

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

Podemos aplicar esta verdade focando as nossas necessidades: Ah! Todas as coisas que
EU quer, Deus vai dar. Ou podemos aplicá-la, focando a nossa principal necessidade:
Redenção e Reconciliação com Deus, e entender que Deus nos libertou de toda a condenação
que pesava sobre nós.

JEJUM ANUAL: Estamos findando hoje o nosso jejum de 21 dias.

O capitulo oito de Romanos esclarece, que não há mais condenação aos que estão em
Cristo Jesus (v.1), que fomos adotados por Deus como filhos (v.15), Somos herdeiros de Deus
e coerdeiros de Cristo (v.17), Fomos justificados (v.30) que nada nem ninguém poderá nos
separar do amor de Deus (v.35-39), Romanos oito é uma carta de alforria, foi escrito para
nos declarar que, Em Cristo, nem o pecado mais poderá nos separar de Deus - Porque a lei
do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Rm. 8.2.

REUNIÃO DE LÍDERES: No próximo domingo (13/04) e o domingo após a semana
santa (27/04), teremos nossa reunião da liderança, assunto: Os Feitos Notáveis da Cruz.
VIGÍLIA DE ORAÇÃO: Foi maravilhosa a nossa vigília de oração.
BOLETINS: Os Líderes de Grupo Familiar devem usar o boletim nas reuniões dos seus
grupos, nenhum líder está autorizado a mudar o tema da reunião. Pr. Paulo.
CAMPANHA DO ALIMENTO: Como crentes temos a responsabilidade e o privilégio de
ajudar os necessitados. Solicitamos a cada membro trazer 1kg de alimento por domingo.

