ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

QUARTA

DOMINGO

DIÁCONO

MÁRCIO/TATY

Intercessão

Elias/Dilene/Leila

-

Victor/Jusa/Deusdete

Ofertório

Sérgio/Márcio

Victor

Sérgio/Márcio

Música

M. Louvor

M. Louvor

Recepção

Denise/Jaciara

Som

Basílio

-

Min. Infantil

JORGE/GRAÇA

VICTOR/DILENE

Ana/Dani/Carol/Rosângela

Liliane/Amanda
Basílio
Bete/Fernanda/Ramon/Jenifer

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, 18 de Novembro
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GRUPOS FAMILIARES
DESERTO: LUGAR DE REVELAÇÃO

Pr. Paulo

“Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz; porque, sendo ele só, o
chamei, e o abençoei e o multipliquei. Porque o SENHOR consolará a Sião; consolará a
todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como
o jardim do SENHOR; gozo e alegria se achará nela, ação de graças, e voz de melodia”.
Isaías 51.1-3.
Quanto estou disposto a investir para ser aquilo que Deus quer me transformar? Está é
uma pergunta importante. As pessoas tem se enganado muito. Veja como elas estão
pensando: “Se Salvação é de Graça eu não preciso fazer mais nada – Vou para o céu como
estou”. Não vai, porque Deus não permite! Aquilo que você não pode fazer (Se Salvar) Deus
faz por você. Por meio da Graça e Fé em Jesus, mas aquilo que você pode fazer, Deus não faz
por você, (Crescer Espiritualmente). Não é difícil entender! Quando você foi para a escola
seus pais pagaram tudo, mas a responsabilidade em estudar era sua. Eles pagaram tudo, mas
quem tinha que botar a cara nos livros, fazer as provas, tirar notas boas era você!
Quando alguém acaba de ser regenerado por Deus, a sua alma ainda está cheia de
pecados que precisam ser despojados como roupas velhas. Cl. 3. 9.10; Ef. 4.22. Podemos
concluir que Deserto é o lugar ou um tempo em que Deus usa a provação para despojar a vida
que desenvolvemos na carne e nos refinar como ouro para o seu propósito glorioso.
Todo Deserto é um período de transição. Nós achamos normal, quando almejamos um
nível maior na empresa, passarmos por períodos de treinamento e por vários testes até
sermos promovidos e considerados aptos para exercer a função desejada. Mas quando Deus
faz a mesma coisa não gostamos muito. Por quê? Porque não vemos com os olhos da fé que
Deserto é a forma que Deus tem para nos despir de velhos hábitos que nos impedem ser
como Deus é: Santo.
Entrar no Deserto é necessário. Significa que Deus está preparando você para algo bom!
Por isso não despreze o seu Deserto. O Deserto mexe com a gente porque neste lugar nós
somos levados a deixar o conforto, a segurança e as coisas com as quais estamos
familiarizados, para sermos conduzidos pelo Espirito de Deus. Se a gente não abrir mão destas
coisas, herança natural, por assim dizer, não vamos cumprir o chamado celestial de Deus.
A vida de Abraão é de fato uma das mais preciosas lições de fé e inspiração da bíblia para
nós hoje! Para conhecer a Deus ele teve que se afastar de sua herança natural, sua terra, sua
parentela e seguir ao Senhor à terra que lhe mostraria. A bíblia diz que Deus o abençoou e o
enriqueceu. Abraão segue ao Senhor, mas quando chega ao lugar esperado, a fome está tão
grande que ele precisa se mudar para o Egito. Gn. 12. 1-10.
Neste momento eu fico imaginando se muitos de nós não pensaríamos que Deus tivera
nos abandonado e voltaríamos para trás. Abraão não deixou que as situações ao seu redor
afetassem a sua fé, ele sabia quem Deus era! Conhecia o Senhor...

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

Vitor (Baterista) - 17/11
Victor Batista – 22/11
Raquel (de Getúlio) 22/11

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.
BATISMO: Entre no site e veja o nosso batismo. www.comunidadevidaemfamilia em
seguida click no menu boletim veja o título: batismo 15.11.2012 e click em ASSISTA.
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.

