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Ofertório

Humberto/Roque
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Vandinho/Deusdete
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-

Ministério de Louvor
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Liliane/Ilma

-

Bete/Cida/Simone

Som

-

-

-

Min. Infantil

Ana/Graça/Livânia

-

Cris/Dani/Débora
Salvador, 05 de Fevereiro.

MURAL JOVEM
Acampamento de Jovens:
Saída da CVF 18/02 (sábado) às 08:30hs / Retorno à CVF 21/02 (terça-feira) às 15:00hs
Pessoal do Cia deve estar no ponto de ônibus da BR 324 -Simões Filhos, às 09:00 horas do dia
18/02.

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!

PROFISSÃO DESTAQUE!
Este espaço está reservado aos irmãos que possuem alguma atividade profissional e
desejam divulgar seu trabalho junto à igreja. Então, na próxima semana você poderá enviar
um pequeno resumo da sua atividade profissional para o e-mail: japvf@hotmail.com
Possivelmente teremos vários interessados, postaremos a cada semana uma atividade
profissional diferente sempre respeitando a ordem de chegada dos e-mails. Pr. Paulo.

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

o
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GRUPOS FAMILIARES
AS BÊNÇÃOS DO DISCIPULADO

Pr. Paulo

“Eu sou a videira verdadeira, vó sois as varas; quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto;
porque sem mim nada podeis fazer.” Jo. 15.5.
A vida cristã é uma jornada incrível. John Bunyan a retratou em seu livro O peregrino. Ele destacou a
ideia de que a vida cristã não se resume à conversão, antes, começa com ela. Infelizmente, hoje a
maioria das igrejas perdeu de vista esse processo, e muitos crentes se contentam simplesmente em ter
dado o primeiro passo. A vida cristã tal como a vida natural tem um começo. Compreender alguns
termos nos ajudará a entender melhor essa grande jornada.
1. Cristão. Um cristão é aquele que tem Deus como Pai. Em outras palavras fomos feitos para viver
em família. Nosso mais alto privilégio e necessidade mais profunda é sentir que o Deus santo é nosso Pai
amoroso, é aproximar-se dele sem medo e ter a certeza de seu cuidado paternal. Hb. 11.6.
2. Discípulo. O discípulo é um aprendiz. Mas não um aprendiz qualquer, ele é um aluno convertido,
alguém que respondeu com fé e obediência ao chamado misericordioso de seguir a Jesus. Podemos
afirmar que o discípulo é o aluno que aprende as palavras, os atos e o estilo de vida de seu mestre, com
a finalidade de ser transformado num cidadão do reino de Deus. Lc. 6.40.
3. Discipulado. Discipulado é o processo de tomar criancinhas espirituais, educá-las e levá-las a um
estado de maturidade e adulta comunhão com Deus. Entretanto, olhando para esta afirmação não
imaginamos o que compreende esta maravilhosa arte, pois não estamos falando de robôs nem de
programar uma máquina, mas de pessoas. Discipulado é um relacionamento intencional no qual
caminhamos ao lado de outros discípulos com a finalidade de encorajar, equipar e desafiar uns aos
outros em amor. Esse relacionamento visa preparar o discípulo para fazer outros discípulos.
O processo natural da vida é nascer e crescer. Lembre-se de que Deus não planejou a morte, foi a
desobediência que a incluiu na vida humana. O crescimento é uma bênção correspondente ao
discipulado. Porém, para crescer espiritualmente é necessário ter comunhão com Deus, outra bênção! O
apóstolo João diz: “Estai em mim, e eu em vós; como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na

BROTAS
Márcio & Tati - Terça-feira 19:30hs
Tel.: 3353-8409/ 8833-9171
COSTA AZUL
Pr. Wolney & Pra. Olga – Quinta 20:00hs
Tel.: 3231-7598, Cel.: 8758-6811/8759-4148
Luciano & Isabella - Sábado 17:00hs
Tel.: 3484-8640; Cel.: 8713-3503/8802-0217
CABULA VI
Vandinho & Denise - Sábado 20:00hs,
Tel.: 3248-1448, Cel.: 9961-7034/9956-5693
FEDERAÇÃO
Humberto & Livânia – Quinta-feira 19:30hs
Cel.: 8838-9984/9926-2532

PERNAMBUÉS
Roque & Joana - Terça 19:30hs,
Tel.: 3431-3214, Cel.: 9957-0876/99650876
SABOEIRO
Jorge & Graça; Ramon & Carol - Quinta
19:30hs. Tel.: 3230-6061, Cel.: 9908-4618.
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.

GARIBALDI
Amélia - Quinta 19:30hs
Tel.: 3494-1848; Cel.: 8761-7604

MURAL JOVEM

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Acampamento de Jovens:
Saída da CVF 18/02 (sábado) às 08:30 horas
Retorno à CVF 21/02 (terça-feira) às 15:00 horas
Pessoal do Cia deve estar no ponto de ônibus da BR 324 Simões Filhos, às 09:00 horas do dia 18/02.

Jandaíra (Jane) – 02.02

Diná – 08.02

videira, assim também vós, se não estiverdes em mim”. João 15.4.

Estar enxertado na videira é o passo inicial, em seguida podemos desfrutar da comunhão com Deus.
A comunhão é um privilegio dos convertidos, isto é, somente dos cristãos. O crescimento, por sua vez é
o resultado deste relacionamento mais visível na vida do discípulo. Então, podemos concluir que a
comunhão e o crescimento são os dois elementos fundamentais do processo que chamamos:
discipulado. Comunhão e Crescimento são as duas faces da mesma moeda chamada discipulado.
Jesus disse: “Eu sou a videira verdadeira, vó sois as varas; quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto;
porque sem mim nada podeis fazer.” Jo. 15.5. Toda videira precisa ser podada para que continue dando
frutos. Lemos neste capítulo que quem realiza a poda é Deus. Jo. 15.2. Mas Deus também usa pessoas
para nos ajudar a crescer espiritualmente. O amor é a fórmula de Deus para nos fazer crescer Jo. 15.12.
Deus sabia que todo e qualquer processo de instrução e crescimento espiritual deveria se dar na
dimensão do amor, porque se não fosse assim, correríamos o risco de nos tornarmos soberbos e isto
estragaria todo o processo. Veja que o segredo do discipulado eficiente está na comunhão: Quando
tenho comunhão, eu amo. Quando amo, eu protejo. Quando protejo, eu sirvo. Quando sirvo, eu edifico.
Onde há edificação, também há crescimento espiritual!
Deus abençoe a sua vida! Seja discípulo, faça discípulos!

ATENÇÃO - AVISOS
RETORNO DOS GRUPOS FAMILIARES: Nesta semana todos os grupos devem retornar as
suas atividades normalmente a fim de continuarmos nosso processo de discipulado e
crescimento espiritual.
BOLETIM OFICIAL: Comunicamos que o tema oficial para este ano já está impresso em
nosso boletim. Esta ainda não é a formatação final do novo boletim de 2012. Algumas
mudanças já aconteceram, mas outras ainda precisam ser implementadas.
NÃO TEREMOS CULTOS: Irmãos queridos, Atenção! Informamos que não haverá
culto nas seguintes datas: (15/02) quarta-feira / (19/02) domingo de carnaval.

