ESCALA DE
SERVIÇO
DIÁCONO

HOJE

QUARTA

MÁRCIO/TATI

-

DOMINGO
JORGE/GRAÇA

Intercessão

Tati/Josiane

Jusa/Elisângela

Ofertório

Sidão/Emanuel

Jorge/Elias

Música

M. Música - Rosana

M. Música - Daniel

Recepção

Liliane/Josilda

Bete/Ana/Vanessa

Som

Cláudio

Basílio

Min. Infantil

J. Bandeira/Fernanda/Taty
Jutânia/Bruno/Yuri

Bate/Larissa/Ana
Luana/Jefferson/Felipe

MURAL JOVEM

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!
A igreja está promovendo um Encontro em outubro para os casais desfrutarem um tempo
precioso de Comunhão, Lazer e Crescimento juntos. Há diversos meios de pagamento, inclusive
dividir as parcelas. Você poderá usar a cantina da igreja domingo para levantar os recursos entre
os irmãos. Você pode conseguir os recursos, o milagre é um dos meios, então as desculpas por
falta de dinheiro podem ser deixadas de lado. O Senhor diz que na Comunhão Ele ordena a
bênção, vamos valorizar nosso Encontro, se esforçar e crer que Deus tem muitas bênçãos para o
nosso casamento.
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

EU SOU OUVIDO

Mark Driscoll

“Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na
terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele; os fortaleça no íntimo do seu ser com
poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé; Ef. 3.14..

Quem ensinou você a orar? A maioria de nós aprende preces repetitivas escritas em um
papel por sabe lá quem, e também aprendemos a oração de pessoas que já morreram, como
a famosa oração de Francisco de Assis.
A história ilustra um princípio importante: “As crianças aprendem a falar ouvindo os
mais velhos. Os novos convertidos aprendem a conversar com Deus, ouvindo os que são
mais velhos na fé”. Deus está interessado em ouvir as nossas orações, por mais simples que
sejam. Deus se interessa por tudo em nossa vida, ele não está distante. “Eis que a mão do
SENHOR não está encolhida, para que não possa salvar; nem agravado o seu ouvido, para não
poder ouvir”. Isaías 59.1.

A oração é antes de mais nada uma relação de intimidade com o nosso criador e
por isso temos a liberdade de chamar Deus de Pai. Foi Jesus quem nos ensinou isso na
oração modelo em Mt. 6.9.
O Pai, o Filho e o Espírito conversam e ouvem uns aos outros por toda a eternidade.
Notamos a vida de oração de Jesus, na qual ressaltamos muitas conversas entre a Trindade.
Eis a Verdade fundamental: se você está em Cristo e Cristo em você, então Deus o ouve!
A oração é uma atividade que edifica. Nela expressamos ao Deus poderoso nossos
mais profundos desejos, emoções, dores e gratidão. É algo intimamente pessoal. Em suas
orações, Paulo sempre se referia a Deus como Pai. Se entendermos que Deus é Pai, então
conversaremos naturalmente com Ele, em qualquer tempo sobre qualquer coisa, pois nele
somos amados, cuidados e seguros. Ele não é um Pai negligente. Ele é Pai presente.
Ao contrário de Deus, que é independente, autossuficiente e não carece de nada, nós
precisamos de tudo. Por isso, às vezes, eu digo que existem pessoas que tem síndrome de
Deus – “Eu não preciso de ninguém”. Se existimos, precisamos uns dos outros.
O Poder de Deus está acessível a nós por meio do Espírito Santo. A vida cristã requer
poder. Mas, não para evitar o sofrimento, ou dominar sobre as pessoas, ou até mesmo para
alcançar nossos desejos mais egoístas. Mas, para que nos tornemos cada vez mais
semelhantes a Jesus Cristo em coisas como honestidade, santidade, amor, sabedoria,
coragem, humildade e perseverança. A Oração é uma Petição que libera o Poder de Deus. A
oração utiliza os mesmos recursos de Deus. Jeremias diz: “Clama a mim, e responder-te-ei, e
anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes”. Jeremias 33.3. Isso me indica que a
Oração pode fazer tudo o que Deus pode fazer, apesar de nós.
Na oração, expomos nosso coração, nossas motivações, nossos desejos, falsos deuses,
nossos salvadores funcionais. Aprendemos quem ou o que habita o nosso coração e nossa
mente, com o que nos importamos e onde residem nossas paixões.
Nós existimos para glorificar a Deus e as nossas orações também precisam ter este
propósito. Uma vez que determinamos em nossa alma que a glória de Deus é o nosso
objetivo, então deixamos o caminho do menor esforço e tomamos o caminho da maior glória
a Deus.

spírito Santo.

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

Fabrício (Maternal) 01/10
João Pedro (Primário) - 02/10

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
ENCONTRO DE CASAIS: VEM PARA O ENCONTRO VOCE TAMBEM, VEM!
CULTO ESPECIAL - DIA DAS CRIANÇAS: No domingo dia 12 de outubro haverá uma
programação especial para o dia das Crianças. Neste dia, o culto vai começar as 18:00hs
e teremos: Louvor Kids, a peça "O Jardim da Criação", Coreografia kids e uma
Ministração Especial aos pais com a Pastora Elizabeth, da Igreja Batista do Garcia.
CANTATA 2014 - UM NATAL INESQUECIVEL: Ensaios todos os domingos, às 15:30hs
Interessados, por favor procurar Jurema, a partir de hoje.

