ESCALA DE
SERVIÇO
DIÁCONO

HOJE

QUARTA

VILMAR/ANDRÉIA

DOMINGO
ROQUE/JOANA

Intercessão

Jusa/Elisangela

Tati/Josiane

Ofertório

Roque/Sérgio

Márcio/Jailton

Música

M. Louvor - Rosana

Recepção

Graça/Ilma/Jeniffer

Cida/Jaciara/Xanda

Som

Cláudio

Basílio

Min. Infantil

Milena/Fernanda/Taty
Rosa/Jefferson/Alexandre

?

M. Louvor - Uendel
Salvador, 07 de DEZEMBRO

Boletim Dominical - No 48/2014

A Silvia/Jutânia/Bete
Ruth/Lucas/W. Bruno

MURAL JOVEM
WWW.COMUNIDADEVIDAEMFAMILIA.COM.BR
BOLETINS
IGREJA: Forma e Essência

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.

Pastores da Igreja
José de Almeida Paula (Pr. Paulo) / Viviane Guardiano de Almeida (Pra. Viviane)

GRUPOS FAMILIARES

EU SOU AMADO

Pr. Paulo

Texto Chave: Efésios 5.22-33.
Fico impressionado ao ver como algumas pessoas conseguem fazer certas Loucuras de
Amor para demonstrar afeição por alguém. E sinceramente acredito que essas coisas vêm
de Deus, não aquelas loucuras que não vemos sentido nem verdade, mas essas que
realmente encantam e de fato mostram o quanto alguém é apreciado e amado.
Você sabe qual foi a maior loucura de Amor que alguém já fez por outra pessoa?
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”. João 3.16.
Quando o nosso Pai entregou voluntariamente seu filho amado para morrer em nosso
lugar, essa foi a maior loucura de Amor que o mundo viu, sem infelizmente compreendê-la.
O discípulo de Jesus mais arrojado do N.T. disse: “Porque a palavra da cruz é loucura
para os que perecem; mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus”. 1Co. 1.18.
E também não foi uma loucura qualquer: “Porque a loucura de Deus é mais sábia do
que os homens...”. 1Co 1.25.
E não somente isso, foi também a maior prova de Amor. “Mas Deus prova o seu amor
para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores”. Rm. 5.8.
Você sabe qual é a maior loucura de Amor que você pode fazer por alguém?
“Conhecemos o amor nisto: que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida
pelos irmãos”. 1João 3.16.
Você disposto a Gastar a sua vida em prol de outra pessoa? Ou você tem vivido
somente para você mesmo?
“Porque, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; mas qualquer que, por
amor de mim, perder a sua vida, a salvará”. Lucas 9.24.
Eu já falei sobre isso, mas não custa nada repetir. Perca a sua vida pela causa de Jesus e
você será bem recompensado. E aqui existe um paradoxo: Nós nos encontramos quando
nos perdemos por amor a Jesus. E quando perdemos a vida por ele? Quando investimos a
nossa vida em outras pessoas, no seu evangelho e no serviço da igreja.
Mais uma vez Paulo é o nosso exemplo: “Eu de muito boa vontade gastarei, e me
deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos
amado. 2Co 12.15.
O Amor de Deus é a maior necessidade das pessoas no mundo inteiro. Quem não gosta
ou quer ser amado? Nós temos um grande desafio nestes dias, “pois o mundo precisa do
amor de Deus que está dentro de nós”. Ao expressar este amor, podemos ficar certos de que
Deus fará tudo para que o nosso testemunho alcance cada coração desejoso do amor
verdadeiro.
Aplicação pessoal
1. Você tem orado pelas pessoas que se relacionam com você, mas que ainda não
conhecem o amor de Deus
2. A sua vida tem sido uma poderosa expressão do amor de Deus nesta terra?

ACUPE DE BROTAS
BARRA
Márcio&&Jusa
Tati - Quinta-feira,
às 19:30hs;
 Veloso
Quinta-feira 19:30hs;
tel.:3011-0345/9929-800
3353-8409/cel.: 8833-9171
tel.:
9/8879-1005
CABULA V
 BROTAS
Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363
 Márcio
& Tati - Quinta-feira, às 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171
CABULA VI
 CABULA
Vandinho
V & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.:
9961-7034/9956-5693
 Elias
& Elisângela - Terça
20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363
FEDERAÇÃO
 CABULA
MiralvaVI- Terça 19:30hs;
cel.: 3237-5626
 Vandinho
& Denise - Sábado 17:00hs;
tel.:
3248-1448/cel.:
9961-7034/9956-5693
SIMÕES
FILHO - CIA
 FEDERAÇÃO
Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544
 Miralva
- Terça 19:30hs;
cel.: 3237-5626
SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544

NOTÍCIAS

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.
 Glauco & Carol - Segunda 20:00hs;
 Sérgio
& Rosana - Terça 19:45hs;
cel.:9943-2274/9969-0183
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
 Sérgio & Rosana - Quinta 19:45hs;
SÃO GONÇALO
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
SÃO 3257-0438/cel.:
GONÇALO
tel.:
8797-3684/8743-9018
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja

Felipe (de Elisângela) - 12/12
Leila - 10/12
Paulo (de Jane) - 14/12
Daniel (de Carol) - 14/12
Gabriel (de Lívia) - 14/12

ATENÇÃO - AVISOS
ANIVERSARIANTES: Dê um abraço amoroso nos aniversariantes da semana. Se você
deseja ter seu nome no boletim da igreja, por favor, envie a data do seu aniversário,
juntamente com seu nome para o e-mail: japmce@hotmail.com
BATISMOS: Hoje é um daqueles dias especiais que a igreja vive. Tivemos muitos
batismos para a glória de Deus. Recebam os novos membros do corpo de Cristo.
CANTATA DE NATAL: A apresentação da Cantata de Natal 2014 será no dia 21/12.
Esta data é muito especial, você pode convidar amigos e parentes para ouvir a
mensagem de alegria e paz para todos os povos.
CULTO DE FINAL DE ANO: Amados para que possamos de fato organizar uma linda
celebração de final de ano, gostaria de saber quantas pessoas vão participar do culto de
Réveillon. Por favor assine a lista, ok!
BAZAR BENEFICENTE: Agradecemos a todos que doaram, trabalharam e compraram no
Bazar. Todo o recurso arrecadado será doado ao projeto recriar. Deus abençoe a todos.

