ESCALA DE SERVIÇO

HOJE

DOMINGO

DIÁCONO

SIDNEY/OLGA

ROQUE/JOANA

Intercessão

Itatiane/Livânia/Elias

Jusa/Márcia/Dilene

Ofertório

Deusdete/Roque

Sidney/Luciano

Música

Ministério de Louvor

Ministério de Louvor

Recepção

Bete/Cida/Simone

Graça/Denise

Som

-

-

Min. Infantil

Ramon/Amélia/Bete

Débora/Isabelle/Jenifer

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

1 - Acesse o site acima mencionado
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

09. 10. 2011

No

36/2011

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

“A ninguém torneis mal por mal; procurai as coisas honestas, perante todos os homens”.
Romanos 12.17
A forma como tratamos as pessoas fala muito do nosso caráter. O nosso
testemunho pode se tornar eficaz ou ineficaz de acordo com as respostas que damos
aos que são de fora da (igreja) Comunidade Vida Em Família.
Através da palavra do apóstolo Paulo, somos desafiados a pagar o mal com o bem.
Segundo Champlin “Abster-se do mal é serviço de um monge, lutar e vencê-lo é tarefa
de um crente”. Esta ordem de Paulo está em perfeita harmonia com a vida de Jesus.
Na cruz, Ele orou apaixonadamente pelos que o matavam. Lc. 23.33-34.
Podemos afirmar que a morte de Estevão não foi em vão em vários aspectos.
Quando morria apedrejado o então Saulo, que consentia na morte dos cristãos, (At.
22.20) fora impactado pela postura de Estevão.
As pessoas em algum momento vão tentar nos prejudicar, elas vão mentir a nosso
respeito, em outras circunstâncias vão nos atacar com violência e ódio, até poderão
intentar contra a nossa vida, como fizeram com Estevão. Quando isto acontecer,
estaremos diante de um dilema: Reagimos como qualquer outra pessoa e revidamos
com fúria contra nosso agressor ou somos verdadeiramente discípulos de Jesus e
agimos em Deus. Paulo afirma que dar pão e água ao inimigo é um testemunho forte
que provoca o seu espanto e o sensibiliza profundamente. Rm. 12.20.
O fruto da reação em Deus geralmente faz com que os nossos inimigos reflitam e
não muito raro se arrependam do mal que intentavam executar. O contrário, a reação
na carne, quase sempre resulta em morte.
Em 1990 quando jovem na igreja batista em Alto Lage, um diácono, o irmão João
Sodré, teve uma reação surpreendente ao convidar o ladrão que o assaltava à mão
armada para tomar café com ele, dentro de sua casa. Aparentemente era tudo que o
larápio desejava, mas ao ver a dedicação que o irmão João fazia o café e colocava os
pães a mesa, o assaltante impactado com aquele gesto de amor, começou a chorar,
desistiu do assalto, foi evangelizado e naquela tarde entregou a sua vida à Jesus.
Quando o apóstolo Paulo nos incentiva a pagar o mal com o bem Ele não está nos
tornando pessoas mais ingênuas ou imbecis, como pensam por aí, mas está nos
entregando a chave para vencer o mal. Devemos procurar levar uma vida reta,
honesta e cheia de justiça, porque Cristo está dentro de nós. Se mesmo assim a
adversidade vier, devemos enfrentá-la e vencê-la com um comportamento digno de
filhos de Deus. “Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal; mas, se qualquer te bater
na face direita, oferece-lhe também a outra” Mt. 5.39. Deus te abençoe!

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
BAZAR: Bazar dia 12 de Novembro.
CONFRATERNIZAÇÃO
DA
LIDERANÇA:
Nossa
confraternização será dia 15 de Novembro em Cabuçu.
MINISTÉRIO INFANTIL: Crianças a partir de 03 anos
até 12 anos, fazer a inscrição para o dia das crianças
que será no dia 15 de Outubro às 13:00hs na
Comunidade Vida em Família.

Avisos

VENCENDO COM O BEM

“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!

