ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

QUARTA

DIÁCONO

ROQUE/JOANA

MÁRCIO/TATI

VICTOR/DILENE

Intercessão

Humberto/Deusdete/Márcia

-

Dilene/Miralva/Elisângela

Ofertório

Sérgio/Jorge

-

Roque/Márcio

Música

M. Louvor

M. Louvor

Recepção

Liliane/Ilma/Amanda

-

Bete/Cida/Simone

Som

Basílio

-

Cláudio

Min. Infantil

Amélia/Jéssica/Andréia/Caroline

-

Dani/Graça

DOMINGO

MURAL
MINISTÉRIO JOVEM!
Queridos jovens, estamos fazendo um cadastramento de todos os jovens da igreja, então peço que você
participe se inscrevendo e ajudando a inscrever outros jovens que não estamos vendo no ministério de Jovens
aos sábados. Este poderá ser feito via Facebook ou por e-mail - Responsável pelo Cadastramento: Daniela

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
Amados irmãos, estamos com dois desafios para o mês de Março: Montar o Berçário e o
Escritório da igreja. Para isso contamos com a sua ajuda, ofertas, doações, e etc. Muito
obrigado, Pr. Paulo.

Rua Silveira Martins, Nº. 2568, Cabula – Ao lado do Master Shopping Cabula, em frente à
UNEB (71) 3231-7774. CEP: 41.150-000

Salvador, 03 de Março
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GRUPOS FAMILIARES

ACOLHEI-VOS UNS AOS OUTROS

Pr. Paulo

“Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória
de Deus Pai”. Romanos 15.7.
A igreja mudou de aparência e desenvolveu-se muito desde então, espalhou-se por
toda a face da terra. Porém, sua característica mais impactante com a qual marcou aquela
primeira geração, o acolhimento mútuo, parece que ficou esquecida. Sim, a igreja daqueles
dias vivia “louvando a Deus e contando com a simpatia do povo” At. 2.47. Por que eles
caiam na graça do povo? Porque viviam como uma verdadeira família, pessoas tão
diferentes, pequenos e grandes, homens e mulheres, ricos e pobres, cultos e iletrados,
acolhiam-se mutuamente e compartilhavam tudo o que tinham. Isso causava impacto.
Infelizmente nem todas as igrejas da atualidade têm conquistado a “simpatia do povo”,
pela falta de qualidade, de santidade, e especialmente, de exercício prático do amor. O
mundo moderno, com seu ritmo alucinante, fez crescer a população e aumentar a solidão.
Pessoas se acotovelam nas ruas, nos ônibus, no metrô, nas lojas, nas praias, nos estádios,
mas ninguém conhece ninguém, nem quer conhecer.
Mas na igreja, por menor que seja o seu espaço de reunião, Deus espera uma realidade
bem diferente: o Senhor quer ver manifestações de amor, de comunhão e de interesse
mútuo.
O conselho de Paulo é que não apenas cumprimentemos, mas tenhamos a disposição
de ajudar aqueles que estão chegando, os novos convertidos e os fracos na fé, a
carregarem os seus fardos pesados. Há uma responsabilidade sobre os ombros daqueles
que já cresceram um pouco mais em sua jornada espiritual, em relação aos que ainda estão
fracos. Os fortes devem suportar as fraquezas dos fracos. Rm. 15.1.
Suportar as debilidades significa: aguentar, tolerar, mas também carregar, apoiar. No
contexto do versículo, o sentido parece ser esse último. A força de um pode compensar a
fragilidade do outro, mas devemos fazer isso demonstrando respeito e cuidado a fim de
não nos posicionarmos como superiores, o que de fato não somos!
O texto base é um mandamento mútuo: “aceitem uns aos outros para a glória de Deus”.
Porque Cristo nos aceitou? O que havia de bom em nós para que merecêssemos o seu
grande amor? Bem sabemos que não havia nada de bom em nós e que o amor de Deus por
nós é gratuito, isto é, não fizemos por merecer. Deus nos amou e, apesar de nossas
fraquezas, nos aceitou como seus filhos.
Por isso, seguindo esse exemplo, o que se espera de nós é que saibamos dar de graça
aquilo que recebemos de graça: amor, perdão, carinho e amizade.
_____________________________________________________________
OBS: Este material pode ser usado como fonte de pesquisa para o estudo dos
Mandamentos Recíprocos

BARRA
· Veloso & Jusa /Victor & Dilene - Quintafeira
19:30hs; tel.: 3011-0345/9929-800
9/8879-1005
BROTAS
· Márcio & Tati - Terça-feira 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171
CABULA IV
· Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363
CABULA VI
· Vandinho & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693
FEDERAÇÃO
· Humberto & Livânia - Quinta-feira 19:30hs;
cel.: 8838-9984/9926-2532
SIMÕES FILHO - CIA
· Emanuel & Ana - Segunda
20:00hs; tel.: 8712-2544

NOTÍCIAS

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
SABOEIRO
· Jorge & Graça; Ramon & Carol - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9908-4618.
· Pr. Paulo & Pra. Viviane - Quinta
20:00hs; tel.: 3231-7774/cel.: 9700-7774
Viviane: 9913-4086/9644-9459.
· Sérgio & Rosana - Domingo 09:30hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
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

Rosa - 03/03
Marcelinho - 04/03
Alba - 05/03
Simone – 08/03
Tiago – 09/03

ATENÇÃO - AVISOS
RECICLAGEM PORTA DO REINO: Queridos irmãos tivemos hoje nossa primeira
reciclagem de Porta do Reino, infelizmente o público foi muito reduzido. Teremos nossa
segunda etapa no dia 17/03. É uma convocação!
SEMINIÁRIO BATALHA ESPIRITUAL: No próximo sábado teremos nosso Seminário de
Batalha Espiritual com Iracema Brasil, aberto à igreja. Sábado: 09:30hs/19:30hs e
Domingo: 09:30hs.
CONFERÊNCIA: Nos dias 23 e 24 de Março teremos também uma Conferência com o
Pastor Sérgio Brito
CULTO DE ORAÇÃO: Irmãos, Paz! É necessário que o público do culto de oração nas
quartas seja como o público do culto de Domingo. Pense nisso!

