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SERVIÇO
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HOJE

QUARTA

MÁRCIO/TATI

EMANUEL/ANA

JORGE/GRAÇA

Intercessão

Veloso/Taty/Dilene

Ofertório

Elias/Roque

Música

M. Louvor

Recepção

Bete/Cida/Simone

Som

Basílio

Min. Infantil

DOMINGO

-

Elias/Lêda/Jusa
Humberto/Sérgio

HUMBERTO

Carol/Misma/Bruno/Jenifer

-

M. Louvor
Graça/Jenifer
Basílio
Bete/Fernanda/Carol

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, 16 de Dezembro
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GRUPOS FAMILIARES
NATAL

Pr. Paulo

“E, entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe e, prostrando-se, o adoraram; e
abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas: ouro, incenso e mirra”. Mateus 2.11.
O Natal sempre foi uma data especial em minha vida. Quando era criança, na noite anterior ao
dia em que se comemora o natal, meus pais mantinham a tradição de colocar um presente em
minha cama após eu pegar no sono. No dia seguinte ao acordar e ver o meu presente, eu sabia que
tinham sido os meus pais que me presentearam e geralmente com algum brinquedo já pedido
anteriormente. Era uma felicidade só.
Alguns anos mais tarde após ter maior compreensão da importância do nascimento de Jesus
descobri que enquanto estava espiritualmente dormindo (morto) o meu Pai celestial havia
preparado o melhor presente para mim: o nascimento de Jesus, o Senhor e Salvador do mundo.
Embora alguns tenham o natal como a data preferida do ano para presentear e percebamos que
o comércio estimula bastante esta prática, Deus está distante das pretensões comerciais. Ele
resolveu nos presentear com a vinda do seu filho à terra, para que todos pudessem lucrar com isto,
ou seja, ganhar a vida de Jesus.
Quando Jesus nasceu, alguns reis foram visitá-lo e ofertaram-lhe presentes. Segundo os pais da
igreja havia um significado todo especial nestes presentes ofertados ao menino Jesus:
Ouro para indicar a realeza daquela criança, embora nascida em lugar tão simples.
Incenso para indicar a sua divindade e sua posição de Sumo sacerdote.
Mirra para indicar seus sofrimentos e sua morte.
Os Reis magos vieram do oriente para adorar ao Rei: “Dizendo: Onde está aquele que é nascido
rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos a adorá-lo”. Mt. 2.2. Uma das
características do Reino de Deus é a compreensão das coisas. Não podemos nos contentar apenas
com o ritual, mas precisamos experimentar a essência verdadeira das coisas. Os Reis presentearam a
Jesus porque vieram adorá-lo. O Natal é uma oportunidade de Deus em nossa história onde
podemos adorar ao Rei. Não apenas dos judeus, mas também dos gentios.
Aqueles Reis magos nos deixaram um exemplo para toda a vida; eles nos ensinaram que os
nossos atos de bondade, nossa vontade de abençoar, presentear as pessoas, cuidar delas, somente
têm valor se essas atitudes forem motivadas por um forte compromisso de amor por Jesus. É
importante deixar claro que nos importamos com as pessoas e seus sofrimentos, suas lutas, mas isto
como o apóstolo Paulo disse: “E não tivesse amor, nada disso me aproveitaria”.
Eu posso presentear uma pessoa sem me importar com ela, na verdade posso até fazer isso
desejando o seu mal. Mas eu não posso amar uma pessoa e desejar o seu mal ao mesmo tempo. E
não posso adorar a Deus de todo o coração e cuidar do próximo de qualquer jeito, não há
possibilidade alguma disto acontecer. Na verdade, o Ser-humano sem Deus é bem contraditório. Ele
consegue fazer coisas incrivelmente boas sem ao menos se importar com o seu próximo.
Por isso precisamos de entendimento a respeito do Natal. A nossa primeira preocupação deve
ser aceitar o maior presente que já foi dado a todos nós: A Vida de Jesus. Por isso devemos oferecer
o que há de melhor em nosso coração para Deus: O Ouro, Incenso e Mirra da nossa essência: A
nossa ADORAÇÃO. Em Seguida devemos entender que o Natal só tem sentido se a minha vida
abençoar o próximo com entendimento e amor. Feliz NATAL!

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

Samuel Filho - 15/12
Ramon (de Carol) 16/12

ATENÇÃO - AVISOS
CONFRATERNIZAÇÃO DOS JOVENS: A nossa confraternização foi muito legal. As fotos
estão no Facebook dos jovens.
CONFRATERNIZAÇÃO DA LIDERANÇA: Tivemos em nossa confraternização 12 pessoas,
mas foi muito bom poder estar juntos agradecendo a Deus por mais este ano.
GRUPO FAMILIAR: Em janeiro todos os Grupos Familiares entrarão em recesso. O
retorno está previsto para a primeira semana de fevereiro.
VIGÍLIA DE ORAÇÃO: Convocamos todos para a nossa última Vigília de Oração de
2013. Será (28/12), a partir das 20:00hs, com encerramento previsto para meia noite.
CONTATOS - PR. PAULO: Os meus números de contato são: 9700-7774/3231-7774.

