ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

QUARTA

DOMINGO

DIÁCONO

MÁRCIO/TATY

EVANDRO/DENISE

EMANUEL/ANA

Intercessão

Elias/Leda/Leila

-

Victor/Jusa/Deusdete

Ofertório

Sergio/Roque

Evandro

Deusdete/Jorge

Música

M. Louvor

Recepção

Denise/Jaciara/Mônica

Som

Léo
Cris/Fernanda/Vivi/Diná

Min. Infantil

-

M. Louvor
Liliane/Ilma
Léo
Dani/Fernan./Ramon/Livânia

MURAL JOVEM
Fique Ligadoooo!
Galera Jovem, beleza! O culto ontem foi muito bom. Mais uma vez o Senhor Jesus esteve presente aqui na igreja. A
cada dia o ministério vai crescendo mais e mais por isso não vamos deixar de participar. Vocês são 10+10, isto é,
mais do que vencedores! Dia 02 de Junho Ministração da palavra com o Pr. Roni – Líder do ministério de jovens da
igreja Batista do Caminho das Árvores.

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
“Segue abaixo a lista das doações que o Ministério da Providência tem recebido: 1 máquina
de lavar /1 fogão /1 cama de solteiro tubular /4 óculos, sendo 2 infantis e 2 adultos (de
grau) / 20 metros de divisória com duas portas com chaves/ Temos 4 malas e um saco de
roupas que acredito que sejam de roupas masculinas.

Rua Silveira Martins, Nº. 2568, Cabula – Ao lado do Master Shopping Cabula, em frente à
UNEB (71) 3257-2279. CEP: 41.150-000

Salvador, 20 de Maio
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GRUPOS FAMILIARES
JESUS E A MULHER SAMARITANA

Pr. Paulo

“A “Jesus

respondeu, e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede; Mas aquele
que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele
uma fonte de água que salte para a vida eterna”. João 4.13-14.

Entre os milhares de diálogos de Jesus, Deus nos preservou apenas alguns, até porque
seriam necessários muitos livros para registrar todos os seus grandes e poderosos feitos. O
fato de ter poucas conversas dele, nos leva a guardá-las com todo carinho. O livro de João
registra um diálogo repleto de lições espirituais. Se tem muito tempo que você não lê João,
leia mais uma vez o capítulo quatro e refresque a memória. Com Jesus aprendemos muito
sobre alcançar as pessoas com o evangelho. Com a mulher samaritana aprendemos como
reagir diante do evangelho.
Examine os métodos didáticos de Jesus. Em primeiro lugar, ele transpôs algumas barreiras
para ensinar. Ele estava cansado, com fome, sedento. Além disso, havia um preconceito
cultural entre os judeus e samaritanos. Podemos também salientar que um homem a sós com
uma mulher de reputação duvidosa, pecadora, certamente poderia aparentar algo diferente
para algum transeunte malicioso. Talvez para algumas pessoas pudesse haver pouca
perspectiva de convertê-la, uma mulher samaritana pecadora a quem jamais tinha visto e que
parecia um tanto consternada dele lhe ter pedido água para beber. Em segundo lugar, Jesus
arrumou uma oportunidade. Ele desviou a conversa da água que tinha pedido para a água
viva que ele podia oferecer. Em terceiro lugar, Jesus convenceu-a do seu pecado. Quando ela
lhe pediu da água viva, Jesus atendeu-lhe o pedido gerando nela a sede. Ele revela a sua
maior necessidade, de ser amada.
Às vezes, nos intimidamos diante das dificuldades que surgem à nossa frente, sem falar
das dificuldades colocadas pelo próprio inimigo, sempre na tentativa de atrapalhar aquilo que
Deus deseja fazer. Em alguns momentos teremos mesmo algumas barreiras para superar,
principalmente quando fazemos a vontade de Deus. Mas o Senhor nos dá êxito!
Examine a reação da mulher para com Jesus. Em primeiro lugar, ela estava ansiosa para
receber o que Jesus oferecia mesmo sem entender muito bem. Em segundo lugar, quando
Jesus mostrou o seu pecado, ela não tentou se defender, nem ficou brava. Revelar o pecado é
uma parte dolorosa, mas fundamental do encontro com o evangelho. É importante frisar que
Jesus embora trate com pecado, continua amando aquela mulher. Ele foi cuidadoso e muito
amoroso ao falar com a mulher samaritana. Em terceiro lugar, ela reconheceu que Jesus era
Deus. Ela não teve preconceito a ponto de não crer em Jesus quando ele lhe mostrou quem
era. Em quarto lugar, quando ela percebeu que ele era profeta, fez-lhe perguntas a respeito
do modo de adorar. Somente quando levamos a Jesus todas as nossas dúvidas é que
aprendemos com ele. Por fim ela contou a todos avidamente a respeito de Jesus, o que
resultou num reavivamento espiritual em meio aos samaritanos. Será que agimos como ela
em relação a Jesus?
Tenha uma semana abençoada!

BROTAS
· Márcio & Tati - Terça-feira 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171

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

COSTA AZUL
· Luciano & Isabella - Sábado 17:00hs;
tel.: 3484-8640/cel.: 8713-3503/8802-0217

PERNAMBUÉS
· Roque & Joana - Terça 19:30hs;
tel.: 3431-3214/cel.: 9957-0876/9965-0876

CABULA
· Elias & Elisângela – Terça 20:00hs;
cel.: 8602-9891

SABOEIRO
· Jorge & Graça; Ramon & Carol - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9908-4618.

CABULA VI
· Vandinho & Denise - Sábado 20:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693

· Sérgio & Rosana - Domingo 09:00hs; cel.:
8868-2059/3473-2919/9963-2349

FEDERAÇÃO
· Humberto & Livânia - Quinta-feira 19:30hs;
cel.: 8838-9984/9926-2532

NOTÍCIAS

SÃO GONÇALO
· Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018
SIMÕES FILHO - CIA
· Pr. Paulo & Pra. Viviane - Segunda
20:00hs; tel.: 3231-7774/cel.: 96449499/
9644-9459.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja.

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

Taty de Léo – 22/05
Renilda – 23/05
Bia de Cida – 23/05
Pr. Paulo – 23/05
Lucas – 25/05
Sérgio – 25/05

ATENÇÃO - AVISOS
ENCONTRO DE CASAIS: Amados irmãos, no último final de semana tivemos que

depositar R$ 5.500,00 - na conta do Resort Costa dos Coqueiros a fim de
honrarmos o nosso compromisso com o Hotel. Precisamos mensalmente pagar
esse valor. Se isto for dividido entre os irmãos ficará mais fácil quitar o encontro.
VIGÍLIA DE ORAÇÃO: Sexta feira (25/05) a partir das 20:00hs teremos a nossa

vigília de oração aqui na Comunidade Vida em Família.

MINISTÉRIO DE CASAIS: Primeira reunião do Ministério de Casais dia 26/05. A

reunião será no salão da Comunidade Vida em Família. Todos os casais, juntos
crescendo para a glória de Deus. 19:30hs. Teremos um delicioso Xinxim e
Estrogonofe.

