ESCALA DE SERVIÇO

HOJE

DOMINGO

DIÁCONO

SIDNEY/OLGA

ROQUE/JOANA

Intercessão

Livânia/Dilene/Jusa

Itatiane/Miralva/Victor

Ofertório

Deusdete/Vandinho

Vandinho/Jorge

Música

Ministério de Louvor

Ministério de Louvor

Recepção

Bete/Cida/Simone

Graça/Jaciara

Som

Márcio

Léo

Min. Infantil

Cris/Bete/Livânia

Amélia/Jenifer/Ramon

Conheça o Nosso Site:
SAIBA COMO BAIXAR OS BOLETINS NO SITE DA IGREJA

1 - Acesse o site: www.comunidadevidaemfamilia.com.br
2 - No menu de opções click em Boletim
3 - Escolha um dos temas e click na opção Download
4 - Aguarde alguns segundos para o arquivo abrir em seu computador
5 - Lembre-se que o arquivo está em PDF

www.comunidadevidaemfamilia.com.br
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BROTAS

Márcio & Tati – Terça-feira 19:30hs
Tel.: 3353-8409, Cel.: 8833-4594/8833-9171
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
FEDERAÇÃO

Humberto & Livânia – Quinta-feira 19:30hs
Cel.: 8838-9984/9926-2532

Grupos Familiares

Pr. Paulo

“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus
ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade,
Príncipe da Paz”. Isaias 9.6.
Estava descansando num desses bancos de um shopping da cidade e não pude deixar de
reparar uma conversa um tanto quanto peculiar entre um senhor, já beirando os oitenta, e um
conhecido, um tanto quanto mais velho, mas aparentando uns trinta e três anos ou algo
parecido. O senhor, um homem distinto, bem vestido, barbas longas e bem aparadas, confesso
de aparência bastante cansada, parecia alguém que estivesse levando em suas costas sacos e
mais sacos de expectativas, como as expectativas de centenas de pessoas no mundo todo.
– Estou muito cansado – Disse o velhinho, meio inebriado em suas preocupações.
– Anda trabalhando muito? – Perguntou o conhecido!
– Não, até que trabalho pouco, na verdade trabalho somente uma vez ao ano e sempre no
mesmo dia, 24 de dezembro – Respondeu!
Então, naquela mesma fração de segundo, o conhecido ponderou – Lá em casa, meu Pai
trabalha muito, Ele trabalha o tempo inteiro e Eu trabalho com Ele também –
– Mas você não me parece cansado! – Replicou o ancião, já pelas tantas, desconfiado.
Bem mais interessado em ajudar a aliviar o fardo do pobre velhinho, o Homem disse: Quero
saber o que está afligindo o seu coração! Você pode confiar em mim, pois todos os que estão
cansados e sobrecarregados Eu os ajudo a aliviar a carga –
– Maravilhoso! Disse ele sobressaltado.
Consternado e bastante emocionado, o idoso desabafou - Há tempo não encontro alguém
interessado em conhecer com profundidade as aflições de um velho coração – me sinto
acanhado – completou.
– Por causa da insistência do Senhor, e só por isto, vou confidenciar-lhe minhas
preocupações – Continuou!
– Quando o ano vai chegando ao fim, as pessoas me confundem com alguém especial...
– Você acredita que elas me pedem presentes, me chamam de papai, e às vezes, até fazem
promessas para mim?
A verdade é que não aguento mais este fardo! Não sabia que era difícil carregar as
esperanças do mundo, ainda mais sabendo que nada posso fazer –
O Filho do Homem olhou firme para o velhinho e exclamou: – a questão é que você não
pagou o preço –
– Que preço? – Indagou desfalecendo.
– O preço de sangue na cruz do calvário, o preço da reconciliação e salvação de todos! O
principado está sobre os meus ombros. Somente eu tenho condições de carregar as esperanças,
medos, sonhos e desejos das pessoas. Você está tentando ser quem não é, e fazer o que não
tem condições. Este é um fardo muito grande realmente – Respondeu!
O velhinho, quase sem voz, perguntou – Quem é o Senhor? – Jesus, respondeu o Homem!
Jesus de Nazaré! O Filho de Deus, O Advogado Fiel, o Rei dos Reis, O Sentido do Natal!

GARIBALDI

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

Roque & Joana - Terça 19:30hs, Tel.: 3431-3214,
Cel.: 9957-0876/9965-0876
CABULA VI

Vandinho & Denise - Sábado 20:00hs,
Tel.: 3248-1448, Cel.: 9961-7034/9956-5693
SABOEIRO

Jorge & Graça; Ramon & Carol - Quinta 19:30hs
Tel.: 3230-6061, Cel.: 9908-4618, Cel.: 8121-7616
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.: 9644-9499/9644-9459

ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA: A partir de fevereiro
haverá aqui na comunidade a implantação do projeto de
alfabetização do governo municipal.
REUNIÃO JETRO: Será dia 13 de dezembro (Terça) às
20:00hs, na Comunidade.
AOS VISITANTES: Que a mensagem do Natal possa
trazer esperança e paz ao seu coração. São nossos
votos.

Avisos

O NATAL SEM FARDOS

“Quando vos reunis, cada um tem salmo, outro doutrina,
outro revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se
tudo para a edificação”. 1Co. 14.26.
A Comunidade Vida Em Família está estruturada em
pequenos grupos nas casas dos irmãos que chamamos de
grupos familiares. Em um deles você crescerá
espiritualmente. Fale com um dos nossos líderes e
participe!

