ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

DIÁCONO

VELOSO/JUSA

JORGE/GRAÇA

Intercessão

Elisângela/Ara

Tati/Leda

Ofertório

Sidão/Paulo Sé

Bomfim/Jorge

Música

M. Música

M. Música

Recepção

Xanda/Geny/ESoares

Bete/Josilda/ESouza/Leila

Som

Basílio

Cláudio

Laíze/Jaque/Milena/Larissa

Jutânia/Juliana/Louise/Geisa

W.Bruno/Vinicius/Ramon/ALuísa

Felipe/Jessica/Jefferson/Rosa

Min. Infantil

QUARTA

DOMINGO
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MURAL JOVEM
ORAÇÃO PELA IGREJA PERSEGUIDA - https://www.portasabertas.org.br/

Cristãos sírios falam sobre seus anseios, medos e dificuldades - A população de Homs,
localizada na região central da Síria e principal reduto opositor ao governo do presidente Bashar
Al Assad, é a que mais sofre com os confrontos entre rebeldes e as forças armadas.

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!

“Uma igreja Família, Vivendo o Amor de Cristo, Alcançando o
Próximo e Formando Discípulos”.

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

O AVIVAMENTO DESEJADO POR DEUS - 2Cr.7.14-15.

Boletim Sede

Avivamento não é uma série de conferências evangelísticas, mas um genuíno
despertamento em que o povo é chamado pelo Espírito Santo para a realidade de uma vida
e atividade inteiramente nova. A oração deixa de ser mero hábito ou dever e torna-se uma
alegre explosão de uma alma que anela por buscar a comunhão com o Rei. O Espírito leva
intimamente à intercessão, ao louvor e à comunhão. O derramamento do Espírito cria um
coração quebrantado e cheio de amor a Deus, aos irmãos e às almas perdidas.
No avivamento, Deus leva homens e mulheres à estaca zero, e então os faz perder toda a
autoconfiança e desejar os caminhos do Senhor. Isto significa quebrantamento, contrição. É
descer para poder subir.
“Se o meu povo... Se humilhar, E orar, E me buscar, E se converter...”
O castigo que Deus envia ao seu povo nos tempos de declínio moral, indiferença
espiritual e de parceria com o mundo é a seca, a esterilidade e a peste (2 Crônicas 7.13).
Por isso, devemos almejar um verdadeiro avivamento, não de formas ou fachada, mas de
conteúdo. Avivar é oferecer vida (João 10.10). Foi o que aconteceu quando o homem estava
morto em delitos e pecados e recebeu vida na morte e ressurreição de Cristo. Fomos
incluídos na morte de Cristo para perdermos nossa vida de pecado e injustiça (Ef. 2.1-3), e
ressuscitados juntamente com ele para ganharmos a sua vida de justiça e santidade (Rm.
6.4-5).
Se queremos avivamento, o primeiro passo a ser dado é acertar nossa vida com Deus. O
pecado deve ser extirpado porque produz morte e desgraça. Deve ser tratado como
pecado, pelo nome; não por fraqueza, doença, ignorância, hereditariedade ou trauma
psicológico.
Qualquer desejo por avivamento que não venha reconhecer o pecado e abandoná-lo é
leviano. No verdadeiro avivamento o homem é levado a olhar para si. Descobre suas
misérias, fraquezas e fracassos, e é levado a arrepender-se confessando com lágrimas e
tristeza seus pecados.
A esterilidade espiritual de muitos chamados cristãos e igrejas é a injustificada
negligência na oração. Por vezes pensamos que se conseguirmos alcançar uma melhor
“tecnologia espiritual” específica para uma dada comunidade ela irá prosperar. Deus não
tem compromisso com métodos ou estruturas, mas com homens totalmente entregues em
suas mãos. Um homem nunca trabalha tanto e tão eficazmente como quando está de
joelhos na presença de Deus. Ninguém jamais estará habilitado a falar de Jesus aos homens
sem que antes tenha aprendido a falar dos homens a Deus.
Se desejamos que venham as transformações tão necessárias para a nossa pátria,
devemos nos empenhar para que o verdadeiro avivamento seja experimentado em nossas
vidas, famílias e igrejas, e então o mundo ao nosso redor provará a grandiosidade e a
soberania de um Deus fiel e cumpridor de suas promessas.
Deus venha sobre nós um grande avivamento – Deus abençoe a todos!

ACUPE DE BROTAS
 Márcio & Tati - Quinta-feira, às 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171

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

BROTAS
 Paulo & Jane - Quinta-feira, às 19:30hs; tel.:
8824-2012/3383-6210

RETIRO
 Deusdete & Luciana - Quinta 19:30hs;
cel.: 8626-3408

CABULA V
Elias & Elisângela - Segunda 20:00hs; Cel.:
8738-7078/8602-9891

SABOEIRO
 Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9928-4618

CABULA IV
 Paulo & Cida - Sábado 16:00hs;
tel.: 8877-1862/cel.: 8780-3233/3018-1803

IMBUÍ
 Sérgio & Rosana - Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel.: 8868-2059/9963-2349

FEDERAÇÃO
 Miralva - Quinta 19:30hs;
cel.: 3237-5626

SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana - Quinta 20:00hs;
tel.: 8850-2213; 9685-1252; 3045-2145tel.:
3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

SAUBARA
 Léo & Taty - Quarta 19:30hs;
cel.: 8699-5241 Cel.: 8622-6740

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Raquel - 22/11
Jurema - 26/11
Jailton - 28/11
Marcelo Neves - 29/11

ATENÇÃO - AVISOS

ANIVERSARIANTES: Dê um abraço amoroso nos aniversariantes da semana. Se desejar

ter o nome no boletim da igreja, por favor, envie a data do seu aniversário, juntamente
com seu nome para o e-mail: japmce@hotmail.com

MINISTÉRIO INFANTIL: Atenção! Veja se você está na escala para a reunião de casais,

dia 29/11, às 09hs. WILLIAM BRUNO, ALEXANDRE, LUANNA E ANDREIA.
RETIRO DE CARNAVAL DOS JOVENS: Queridos jovens, faltam apenas 17 vagas a serem

preenchidas para o acampamento. Quem entregar a ficha cadastral após o preenchimento
das vagas, ficará impossibilitado de participar do evento, as vagas são limitadas. Quem
pegou a ficha de inscrição e não devolveu, nem pagou a primeira parcela precisa acertar
isso, oK!
BAZAR BENEFICENTE: O nosso Bazar será no dia 05/12, a partir das 09:30hs - e as

doações podem ser feitas da seguinte forma: você pode doar: Móveis, Utensílios, Roupas,
Decoração, e outras coisas. Pode conseguir doações com amigos também. Geralmente,
neste período muita gente faz doações. Fique atento!
ESTACIONAMENTO: Escala: Hoje - Líder: Márcio / Prox. Domingo – Paulo Sé.

