ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

DIÁCONO

VANDINHO/DENISE

Intercessão

Deusdete/Leda

Tate/Josiane

Ofertório

Sérgio/Sidão

Quem estiver

Música

M. Louvor - Daniel

M. Louvor - Uendel

Recepção

Bete/Ana/Paulinha

Graça/Jenifer/Ilma

Som

Cláudio

Basílio

Min. Infantil

Jefferson - juniores

QUARTA

DOMINGO
EMANUEL/ANA

Cláudia/Amélia/Ruth/Ramon

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.

Salvador, 20 de ABRIL
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PÁSCOA, PARA VOCÊ E PARA MIM

Extraído

“Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais
sem fermento. Porque Cristo, nossa páscoa, foi sacrificado por nós. 1Coríntios 5.7.
Páscoa é a festa que marca o início do calendário bíblico de Israel e delimita as
datas de todas as outras festas na Bíblia. Páscoa (Pêssarr, em hebraico) significa
literalmente “passagem” (pois o Senhor “passou” sobre as casas dos filhos de Israel,
poupando-os. Ex. 12.27). É uma Festa instituída por Deus como um memorial para que
os filhos de Israel jamais se esquecessem que foram escravos no Egito, e que o próprio
Deus os libertou com mão poderosa, trazendo juízo sobre os deuses do Egito e sobre
Faraó. (Ex. 12).
Páscoa fala de memória, de identidade. O povo de Israel foi liberto do Egito para
poder servir a Deus e ser luz para as nações. Páscoa é uma Festa instituída para que
jamais Israel se esquecesse quem foi, quem é e o que deve ser. O povo liberto de Deus.
Da mesma forma, todos os que são discípulos do Messias são coerdeiros e
coparticipantes das promessas e das alianças dadas por Deus a Israel, pois através do
evangelho foram enxertados na videira verdadeira e são parte do mesmo corpo (judeus
e não-judeus), a Família de Deus (Ef. 3.6). Daí, conforme o ensino apostólico em 1Co 5.8,
os discípulos de Jesus não-judeus podem e devem também celebrar este memorial.
O simbolismo da Páscoa é parte da mensagem no Novo Testamento, e toda a obra
da Cruz se baseia no evento da Páscoa Judaica. Jesus não apenas é morto no período da
Páscoa, mas ele simboliza o próprio cordeiro pascal (1Co. 5.8), que tira o pecado do
mundo (Jo. 1.9) e cujo sangue nos liberta, nos resgata da escravidão do pecado e nos
sela como seus filhos.
Nele (Jesus), somos feitos novas criaturas sem o fermento da malícia e da maldade.
Como podemos ver, não se pode entender a obra da cruz sem o conhecimento dessa que
é a mais importante das festas de Deus. Páscoa fala de nossa LIBERTAÇÃO para
servirmos a Deus.
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Veloso&&Jusa
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Vandinho&&Denise
Denise--Sábado
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GARIBALDI
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 Amélia - Quinta 19:30hs;
 Amélia
- Quinta 19:30hs;
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tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604
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 Deusdete & Luciana - Terça 19:30hs;
 Deusdete
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 Jorge & Graça - Quinta
 Jorge
& Graça
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19:30hs;
tel.: 3230-6061/cel.:
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 Sérgio & Rosana - Quinta 19:45hs;
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& Rosana - Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
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 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
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tel.:&3257-0438/cel.:
8797-3684/8743-9018
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018
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Emanuel&&Ana
Ana––Quinta
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20:00hs;
 Emanuel
tel.:8712-2544
8712-2544
tel.:

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja

Sidney Junior - 20/04
Cecilia - 21/04
Jorgina – 23/04

ATENÇÃO - AVISOS
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
REUNIÃO DE LÍDERES: No domingo após a semana santa (27/04), teremos nossa
reunião da liderança, assunto: Os Feitos Notáveis da Cruz.
VIGÍLIA DE ORAÇÃO: Na próxima sexta-feira (25/04), teremos a nossa vigília de
oração.
REUNIÃO DE CASAIS: Terça, 03/05 reunião de casais na Comunidade Vida em Família.
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.

