ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

DIÁCONO

EMANUEL/ANA

MÁRCIO/TATI

Intercessão

Ara/Elias

Miralva/Leda

Ofertório

Emanuel/Pedro

Márcio/Paulo (Jane)

Música

Louvor - Natalino

Louvor - Wendel

Recepção

Xanda/Geny/E.Soares

Bete/Josilda/E.Soares/Leila

Som

Basílio

Cláudio

Min. Infantil

Andreia/Jaque/Louise/Larissa
Vini/Ramon/Juliana

Laíze/Jessica/Milena/Geisa
W.Bruno/Felipe/Jefferson/Rosa

QUARTA

DOMINGO
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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

A IMPORTÂNCIA DO NATAL – 2Mt. 1.1-2.

Pr. Paulo

Embora muitos hoje em dia considerem o natal uma festa profana, e por isso
abandonaram a sua comemoração no meio da igreja, não podemos considerar isso como
uma verdade absoluta, embora saibamos que Cristo não tenha nascido realmente no dia 25
de dezembro como aponta a tradição cristã.
Podemos ter uma ideia aproximada do período em que Cristo nasceu observando os
escritos de Lucas (Lc. 2.10-15), que relatam estarem os pastores vigiando os rebanhos no
campo quando da visita do anjo que anunciava o nascimento do Salvador.
Como dezembro é uma época fria demais na região de Belém, principalmente para ficar
pajeando ovelhas durante a noite, alguns estudiosos acreditam em uma data de clima mais
ameno, talvez abril.
É certo que no coração de Deus havia o desejo de que todos se alegrassem com o
nascimento de seu filho, se não, qual o propósito de tamanho espetáculo no céu, com a
orquestra dos exércitos celestiais louvando a Deus pelo nascimento de Jesus? Lc. 2. 13-14.
A verdade é que o natal perdeu a sua importância para muita gente que vem adotando
um “novo evangelho” que prioriza o dinheiro, as riquezas e a glória deste mundo (Mamom).
E Jesus disse: “Não podeis servir a Deus e a Mamom” Mt. 6.24.
A importância do Natal
O Natal não perdeu a sua importância para a igreja, e como foi no passado é no presente
também, quando podemos ver que milhares de pessoas desconhecidas, que não sabemos
de onde vem, como aqueles reis magos do oriente, adentram as portas das igrejas e se
voltam para adorar a Deus. Mt. 2.2.
O natal também é uma data que causa perturbação naqueles que como Herodes,
possuem um espírito contrário ao Espírito de Deus. Veja que com a chegada dos reis magos,
Herodes e toda a Judéia, diz o texto bíblico, ficaram perturbados (v.3).
Mas quem poderia ficar perturbado com o nascimento daquele que veio evangelizar a
paz? (Ef. 2.17). Daquele que veio nos dar a sua paz? (Jo.14.27). Na verdade, como Herodes,
todos aqueles que desejam o poder e a glória deste mundo.
Essas pessoas se sentem ameaçadas e incomodadas com o natal, porque o natal sela a
destituição do domínio das trevas (Mt. 4.16) a retomada de poder do filho de Deus (Cl. 2.15).
Portanto, para aqueles que se sentem ameaçados em relação ao nascimento de Jesus, as
escrituras dizem, que Ele não veio trazer paz, mas espada Mt. 10.34.
Como é de se esperar, o Natal inaugura um tempo na vida humana onde as pessoas são
desafiadas a abandonarem seus desejos egoístas e se voltarem para o salvador – O Natal é
um tempo de devolvermos a glória que é somente do Senhor, assim como os pastores o
fizeram no campo após ouvirem as boas novas: “E voltaram os pastores, glorificando e
louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito”. Lc. 2.20.
Feliz Natal!

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
Bruno - 28/12
Adriana Cortês - 28/12
Milena - 30/12

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

RETIRO ESPIRITUAL DOS JOVENS: Queridos jovens, faltam apenas 17 vagas a serem

preenchidas para o acampamento. Quem entregar a ficha cadastral após o preenchimento
das vagas, ficará impossibilitado de participar do evento, as vagas são limitadas. Quem
pegou a ficha de inscrição e não devolveu, nem pagou a primeira parcela precisa acertar
isso, oK!
Recesso do Ministério Infantil: Amados a partir de 28/12 até 13/02/2016 faremos um
pequeno recesso, retornando as atividades em 14/02/2016. Muito obrigado a todos!
ESTACIONAMENTO: Escala: Hoje - Líder: Jorge / Prox. Domingo – Deusdete.

