ESCALA DE
SERVIÇO
DIÁCONO

HOJE

QUARTA

DOMINGO

VANDINHO/DENISE

-

JORGE/GRAÇA

Jusa/Leda

-

Elisangela/Iracema

P. Cerqueira/Pedro

-

Sidney/Basílio

M. de Louvor

-

Intercessão
Ofertório
Música
Recepção

Bete/E. Souza/Leila
Wellington

-

Jessica/Luanna/P. Vinicius
WBruno/Jessyca/Raquel
Lucas/Michela

-

Som

Min. Infantil

-

Garagem

M. de Louvor

SALVADOR

Vanessa/Katia/Matheus/Geny

Sérgio

Basílio
Laíze/Letícia/Magnun
Larissa/Vini/Carol
Alexandre/Juliana
Elias

MURAL
Domingo da Igreja Perseguida - https://www.portasabertas.org.br/
O DIP é um movimento de oração para que a Igreja Perseguida tenha perseverança, paciência
e alegria por estar firme em Cristo Jesus. Neste ano, convidamos você para se juntar a nós para
orar e agir em favor dos cristãos no Iraque e Síria.
29 de Maio de 2016.

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!

ANIVERSARIANTES
Jailton - 28/11
Marcelo Neves - 29/11
Diana - 03/11

R E U N I Õ E S

.............................................
CELEBRAÇÃO – DOMINGO 18:30Hs
CULTO DE ORAÇÃO – QUARTA 20:00Hs

www.comunidadevidaemfamilia.com.br
Rua Silveira Martins, Nº. 2568, Cabula – Ao lado do Master Shopping Cabula, em frente à

Salvador, 27 de NOVEMBRO

Boletim Dominical - No 45/2016

GRUPOS DE COMUNHÃO – EDIFICAÇÃO – MULTIPLICAÇÃO
ACUPE DE BROTAS

SABOEIRO – CAMPUS EXPERIMENTAL

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

8 MARCAS DA IGREJA: CONSAGRAÇÃO

CG SEDE

SENTINDO

O que é ser consagrado?
APRENDENDO

Como já vimos semana passada, a igreja da Macedônia atravessava um momento de crise.
Em 2Coríntios 8.5, Paulo destaca que, em meio a aquela situação, eles entregaram-se a si
mesmos ao Senhor. Eles não pertenciam mais a si mesmos. Eram pessoas consagradas,
separadas para o Senhor e a Seu serviço.
Ninguém consegue ser amoroso, perdoador, generoso, e nem viver a vida cristã de fato e de
verdade se não pertencer a Jesus. Não conseguiremos viver para o próximo se não formos
consagrados!
Enquanto não reconhecermos que Jesus é Senhor das nossas vidas, não seremos capazes de
reconhecer que Ele é dono das nossas coisas.
Assim, inevitavelmente, nos tornamos egoístas, porque achamos que tudo o que temos é
nosso e teremos dificuldades em compartilhar as coisas que o Senhor nos confiou.
Veja o texto em 1Pedro 1.17-19. Nós somos eternos, estamos de passagem por aqui. Somos
peregrinos. E fomos resgatados, comprados por um preço precioso. Essa igreja tinha essa
consciência e não consideravam nada seu.
O esposo não saberá cuidar da sua esposa se não reconhecer que ele pertence ao Senhor,
que foi comprado. A esposa não será generosa com seu marido se não tiver a noção de que ela
não pertence mais a si mesma.
Então se o que está escrito em Gálatas 2.19-20 é uma realidade na nossa vida, nós não
somos mais de nós mesmos. Nossa vida é verdadeiramente consagrada e ninguém pode tocar
nela. Deus quer que nós tenhamos essa visão, de que somos consagrados a Ele.
Consagrar é ser dedicado, fiel a Ele em todo tempo, perseverar e não desfalecer, estar de
prontidão para Ele e para servir.
Consagração pressupõe exclusividade. Veja Tito 2.14. Nós pertencemos a Ele!
REFLETINDO

Será que nossas vidas pertencem somente a Ele? As pessoas testemunham dessa
exclusividade? Você já consagrou sua vida a Ele?
APLICANDO

Que atitudes práticas devemos tomar para mostrar que nossa vida é realmente consagrada
ao Senhor?
FINAL

Dedique um tempo de oração para cada membro e cada família consagre suas vidas para
Deus.

SIMÕES FILHO - CIA

Paulo & Jane - Quinta-feira, às 19:30hs; tel.:
8824-2012/3383-6210
CABULA - COMUNIDADE
Elias & Elisângela
7078/8602-9891

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

– Terça 20:00hs; cel. 8738-

Emanuel & Ana - Quinta 20:00hs;
tel.: 8850-2213; 9685-1252; 3045-2145
IMBUI
Beijo & Fernanda - Terça 19:30hs
99967-0040

CABULA IV

Basílio & Ilma - Sábado 16:00hs;
tel.: 9 9969-4278
FEDERAÇÃO
Miralva - Quinta 19:30hs;
tel. 3237-5626
SAUBARA
Léo & Taty - Quarta 19:30hs;
Cel. 8699-5241 cel. 8622-6740
GARIBALDI
Amélia - Terça 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel. 8761-7604
SABOEIRO - CAMPUS EXPERIMENTAL
Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel. 9928-4618

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
BATISMOS: Os irmãos Novos Convertidos devem ser batizados, para isso precisam procurar
seus líderes de células ou o Pastor. Ainda não temos data definida.
BAZAR: Este ano vamos fazer um GRANDE BAZAR para o Recriar. Vamos movimentar os
nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho para dar um gás no bazar. Por favor, tragam as
doações para Leila e Bomfim. O Nosso Bazar será no dia (03/12). Venda da feijoada
antecipada...
MINISTÉRIO INFANTIL: Pedimos atenção dos professores do M. Infantil e dos pais das
crianças, em relação aos dias e horários dos ensaios para o Culto Infantil e Coral Infantil.
Ensaios para coral Comuna Kids, crianças e Adolescentes, quarta-feira as 19h. Culto do
Comuna Kids dia 11/12 as 18h. Convidem crianças. A apresentação do coral Comuna Kids,
será dia 18/12.

