ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

QUARTA

DIÁCONO

SIDNEY/OLGA

VELOSO/JUSA

Intercessão

Leila/Miralva/Deusdete

Ofertório

Elias/Humberto

Música

M. Louvor

Recepção

Denise/Jaciara

Som

Basílio

Min. Infantil

Carol/Dani/Jefferson /Diná

-

DOMINGO

EMANUEL/ANA
Humberto/Márcia/Elisângela
Sérgio/Sidão

VELOSO

-

M. Louvor
Liliane/Ilma/Amanda
Basílio
Ana/Fernan/Andreia/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, 02 de Dezembro
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GRUPOS FAMILIARES
VITÓRIA NO DESERTO
“Onde não há profecia, o povo se desvia; porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado”.
Pv. 29.18.
Viver é fácil, difícil é ter uma vida que realmente faça diferença neste tempo e seja considerada
relevante para Deus. A pessoa pode ser vendedora de picolé, se ela tiver convicção do propósito do
Senhor para a sua vida ela será uma vendedora abençoada e próspera. Se formos pensar quanto
recurso é gasto desnecessariamente, quanto tempo é perdido e quanta energia é desperdiçada
pensaríamos 10 vezes antes de tomar a decisão de viver nossa vida sem conhecer o plano. Lembrese que tudo o que é usado de maneira desregrada faz falta depois.
Deus tem um plano para você. Você precisa saber que o plano inclui: pressa, conselho,
discernimento, certeza, saúde, provisão, proteção, escape e aprovação. Você precisa saber de outra
coisa também: Haverá resistência. Toda vez que alguém se dispõe a viver dentro do propósito
eterno de Deus vai haver muita resistência: Natural e Sobrenatural. A resistência natural é a nossa
carne: “Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito...” Gl. 5.17. De outra forma a resistência
sobrenatural é a Espiritual: “pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e
autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal
nas regiões celestiais”. Ef. 6.12.
Os fariseus da época de Jesus conheciam muito bem as coisas naturais, eles sabiam discernir o
tempo e as estações, mas eles não podiam discernir as coisas de Deus. E você sabe por quê? Veja o
que Jesus disse sobre eles: "Quando a tarde vem, vocês dizem: Vai fazer bom tempo, porque o céu
está vermelho, e de manhã: Hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado.
Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos”. Mt.
16.2-3. Porque possuíam um coração perverso. O propósito deles era se promover às custas da
religião. Jesus deixou bem claro que eles eram cegos espiritualmente, embora fossem religiosos.
Quando pensamos no propósito eterno de Deus imaginamos a vida eterna futura, mas a
realidade é que o propósito eterno de Deus é o reino de Deus se manifestando em nossas vidas hoje.
“E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os
predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito
entre muitos irmãos”. Rm. 8.28-29.
Essa palavrinha “predestinou” significa “estabelecer o ponto final antes do começo”. A nossa
destinação, planejada por Deus antes do início do tempo, nós que o amamos, era que fossemos
moldados à imagem de Jesus Cristo a fim de termos comunhão com ele. Não podemos nos desviar
no deserto porque corremos o risco de secar. A igreja bem sucedida, não é aquela que informa a
respeito de Deus, mas a que as portas do inferno não prevalecem contra ela. O deserto é o campo
de adestramento para as futuras e grandes batalhas da nossa vida. Essas batalhas não são mais com
espadas e lanças, mas são ataques mentais contra a nossa vida. “Porque as armas da nossa milícia
não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas; Destruindo os
conselhos, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o
entendimento à obediência de Cristo” 2Co. 10.4-5.

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

Yure 06/12
Diana – 04/12

ATENÇÃO - AVISOS
AGRADECIMENTOS: Desejo agradecer a todos os irmãos que ajudaram em nosso Bazar
Contribuindo, Trabalhando e Comprando. Que o Senhor possa retribuir toda a
generosidade, serviço e investimento que os precisos irmãos e amigos fizeram. Deus os
abençoe muito! Com muito amor, Pra. Viviane.
CONFRATERNIZAÇÃO DOS JOVENS: A nossa confraternização será dia 08/12. Maiores
detalhes no Facebook dos jovens.
CONFRATERNIZAÇÃO DA LIDERANÇA: Será dia 15/12 na casa dos nossos queridos
irmãos: Luiz e Simone, em Itacimirim.
CANTA DE NANTAL: A nossa Cantata de Natal será apresentada dia 16/12, às 18:30hs.
É muito importante que você possa trazer visitantes!
REUNIÃO URGENTE: Convocamos uma reunião urgente com os Ministérios de Dança e
Teatro logo após o culto, não falte é muito importante! Sérgio e Rosana.

