ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

QUARTA

DOMINGO

DIÁCONO

SIDNEY/OLGA

Intercessão

Veloso/Márcia/Taty

-

Elias/Dilene/Leila

Ofertório

Elias/Roque

Veloso

Sérgio/Márcio

Música

M. Louvor

Recepção

Graça/Jenifer

Som

Basílio

Min. Infantil

MÁRCIO/TATY

ROQUE/JOANA

Bete/M.Graça/Jefferson/Diná

-

M. Louvor
Denise/Jaciara
Basílio
Ana/Dani/Carol/Rosângela

MURAL JOVEM
MINISTÉRIO JOVEM!
Quem quiser as fotos do aniversário do ministério Jovem poderá baixa-las no Facebook nos próximos dias, ok!

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!

DESTAQUE!
MINISTÉRIO DA PROVIDÊNCIA
Queridos Irmãos da Comunidade Vida em Família, segue nossos agradecimentos a todos
que contribuíram com a compra de 10 sacos de cimento para que uma irmã querida de
nossa comunidade pudesse levantar as paredes de sua casa. O alvo foi alcançado, a
todos que colaboraram, muito obrigado. Abraços fraternos.

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

Salvador, 11 de Novembro
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GRUPOS FAMILIARES
DESERTO: TEMPO DE APERFEIÇOAMENTO

Pr. Paulo

“Por isso, me indignei contra essa geração e disse: Estes sempre erram no coração; eles também
não conheceram os meus caminhos”. Hebreus 3.10.
A raiz do erro que produz as más ações estava no coração do povo israelita. Se o nosso coração
estiver correto, nossas ações inevitavelmente estarão alinhadas com Deus. Sem um coração reto
estaremos fora da sua vontade. Nosso foco deve estar em alcançar o alvo do chamado celestial de
Deus que é conhecê-lo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa
faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de
mim, Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Fp. 3.13-14.
Uma das coisas que tem atrapalhado a comunhão da igreja com Deus é a percepção distorcida que
ela foi adquirindo no decorrer dos séculos do pai das luzes. A percepção errada a respeito de Deus
tem levado muitos a se perderem no meio do deserto do legalismo ou liberalismo. Estas são de
longe as mais terríveis influências que o relacionamento da igreja com Deus vem sofrendo ao longo
dos últimos séculos. “Deus é uma pessoa fácil de ser agradada, Ele deseja nossa comunhão”.
Amar a Deus envolve relacionar-se com Ele. Algo importante que podemos extrair da história do
povo de Israel no deserto tem a ver com a disposição do coração. Tendo em vista o que Paulo
escreveu: “Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem
já são chegados os fins dos séculos”. 1Co. 10.11. Somos devidamente alertados sobre essa
indisposição que eles possuíam e que pode ser novamente encontrada nos corações daqueles que
desejam apenas usufruir das bênçãos de Deus, sem ao menos conhecê-lo. Mais uma vez eles
manifestam o desejo de ter apenas o ganho sem um relacionamento. Havia boas intenções, eles até
queriam obedecer aos mandamentos de Deus, mas sem um relacionamento eles não conseguiriam.
Como ser fiel a alguém que você não conhece? Que você não passa tempo junto?
O Senhor havia lhes dado os dez mandamentos, mas Ele mesmo sabia que eles eram incapazes
de guardá-los, porque essas leis embora escritas na pedra, não estavam talhadas em seus corações.
E uma coisa que Eugene Peterson fala e me deixa um tanto cético a respeito dos dias de hoje,
falando ele sobre a expectativa que algumas congregações têm dos seus lideres ele diz: “Tenho tido
a experiência deprimente de ler a descrição que as igrejas fazem do que desejam em seu pastor.
Com pouquíssimas exceções, elas não desejam, de forma alguma, um pastor: O que querem é um
administrador para a sua empresa religiosa. Querem um pastor que possam seguir para que não
precisem mais se preocupar em seguir Jesus”.
Você se lembra do que Paulo escreveu: “De sorte que o cumprimento da lei é o amor”. Rm 13.
10. O segredo está no relacionamento e não no cumprimento da lei. Não se pode conhecer Deus
através de regras e regulamentos, não se pode encontrar Deus através de métodos. Infelizmente
assumimos a missão de transformar a fé em algo em que se pode crer intelectualmente.
Acredito que quando Deus reclama pra si o nosso amor, ele não está se despontando como um
déspota na história, a fim de se fazer prevalecer sobre nós, suas criaturas. Quando a gente compra
um carro, nossa expectativa é que ele possa nos levar para onde quer que seja, não é isso? Nossa
expectativa é que ele funcione bem o tempo todo. Deus te fez da sua mesma essência: e quando ele
reclama o seu amor ele apenas está nos motivando a funcionar conforme o planejado. Afinal, fomos
criados para amar a Deus, com todo o nosso Coração, Alma, Força e Entendimento.

BARRA
· Veloso & Jusa /Victor & Dilene - Quinta-feira
19:30hs; tel.: 3011-0345/9929-8009/8879-1005

GARIBALDI
· Amélia - Quinta 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604

BROTAS
· Márcio & Tati - Terça-feira 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171

PERNAMBUÉS
· Roque & Joana - Terça 19:30hs;
tel.: 3431-3214/cel.: 9957-0876/9965-0876

CABULA IV (Condomínio em frente à igreja)
· Elias & Elisângela – Terça 20:00hs;
tel.: 3257-2754/cel.: 8602-9891.

SABOEIRO
· Jorge & Graça; Ramon & Carol - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9908-4618.

CABULA VI (Em frente ao Doron)
· Vandinho & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693

· Pr. Paulo & Pra. Viviane - Quinta
20:00hs; tel.: 3231-7774/cel.: 9913-4086
9644-9459.

FEDERAÇÃO
· Humberto & Livânia - Quinta-feira 19:30hs;
cel.: 8838-9984/9926-2532

· Sérgio & Rosana - Domingo 09:30hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349

SIMÕES FILHO - CIA
· Emanuel & Ana - Segunda
20:00hs; tel.: 8712-2544.

NOTÍCIAS

SÃO GONÇALO
· Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja.

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

Laíse (de Jailton)- 17/11

ATENÇÃO - AVISOS
BAZAR: O Nosso Bazar vai acontecer no primeiro Sábado de dezembro, (01/12), não
deixe de contribuir e convidar amigos para prestigiar nosso bazar.
VIGÍLIA DE ORAÇÃO: Estamos antecipando a nossa Vigília de Oração para o dia
(23/11) devido ao bazar que acontecerá dia 01/12.
RETIRO DE CARNAVAL: Fomos convidados pela igreja em João Monlevade a participar
do retiro de carnaval em Minas Gerais. Estamos fazendo uma caravana.
BATISMO: Teremos Batismos no dia (15/11- feriado) Casa da irmã Joana. Teremos uma
reunião após o culto com aqueles que querem se batizar, mas que não estão em G.F.
REUNIÃO DE CASAIS: Tendo em vista o feriado da próxima semana, não teremos a
nossa reunião de casais no próximo sábado (17/11). Cancelado!
NOTA DE FALECIMENTO: Comunicamos aos irmãos que na sexta-feira foi sepultada no
cemitério Jardim da Saudade a professora Silvana, irmã do nosso querido Basílio. As nossas
orações pela família se faz necessária.

