ESCALA DE SERVIÇO

HOJE

DOMINGO

DIÁCONO

ROQUE/JOANA

JORGE/GRAÇA

Intercessão

Itatiane/Miralva/Victor

Deusdete/Veloso/Elisângela

Ofertório

Vandinho/Jorge

Humberto/Roque

Música

Ministério de Louvor

Ministério de Louvor

Recepção

Graça/Jaciara

Denise/Jaciara/Welington

Som

Léo

Márcio

Min. Infantil

Amélia/Jenifer/Ramon

Sara/Carol Cedraz/Livânia

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

1 - Acesse o site: www.comunidadevidaemfamilia.com.br
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

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

18. 12. 2011

No

46/2011

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

“Eis que este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos...”
Lucas 2.34.
Este menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação de muita
gente. O verdadeiro sentido do Natal é apontar para a luz gloriosa do Salvador, mas a obra da
humanidade é má— O julgamento é este: “que a luz veio ao mundo, e os homens amaram
mais as trevas do que a luz; porque as suas obras eram más” Jo. 3.19. Não é à toa que a figura
do papai Noel e todo clima comercial natalício encantam a todos, enquanto desprezam o
redentor Jesus Cristo e seu nascimento real! As luzes do Natal anticristão do mundo é uma
felicidade artificial provocada por um alucinógeno mentiroso, cujo clima é uma nuvem espessa
de ignorância; são trevas que obscurecem as verdades espirituais.
Jesus Cristo, que é o único Deus vivo e verdadeiro disse: “e conhecereis a verdade, e a
verdade vos libertará” Jo. 8.32. Lembre-se que o menino nascido numa manjedoura na
palestina, o santo que dividiu o tempo em A.C. e D.C., nasceu destinado não só para salvar,
mas também para destruir.
Deus não está muito interessado numa humanidade cheia de “boas intenções” em
períodos natalinos, quando essa mesma humanidade despreza as palavras do seu Filho. É
exatamente neste sentido que a humanidade é má; quando, na verdade, ela passa o ano
inteiro “puxando o tapete” do próximo, mentindo, enganando, esbanjando vaidade,
cometendo injustiças e torpezas, inflando arrogância, discriminando, constrangendo
moralmente; envolvida em intrigas e fofocas, disputas desonestas, traindo, ameaçando, sendo
revanchista, impiedosa e hipócrita. E ao aproximar-se a atmosfera natalina, beijamos,
abraçamos e nos confraternizamos fingindo amizade e amor. Definitivamente, esta não é a
alegria dos salvos, pois Jesus não está sendo a figura central e excelsa.
Há uma Luz nessa festa, e não são luzes artificiais. Há luz em meio às trevas, mas poucos
conseguem enxergar. Porque muitos são chamados, mas poucos, escolhidos Mt. 22.14. Nem
todos conseguem ver essa luz. Mas há os que conseguem vislumbrar o verdadeiro sentido do
Natal. Enxergar essa luz é ouvir o verbo, Cristo Jesus, a palavra, o “logos”; as escrituras, e não
só ouvir, mas seguir, pois o verbo não só é Palavra, porém, igualmente é “ação”; ver a luz
também é compreender o nobre e singelo nascimento do Salvador prometido por Deus, que
nascera de uma mulher. E este conhecimento, esta luz, tem o peso do destino eterno para
todos nós. Deus enviou ao mundo no tempo determinado o seu próprio, único e eterno Filho,
pelo poder do Espírito Santo, e sem intervenção do homem. Isto é luz! Assim Ele é, na verdade,
o Emanuel: “... Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer: Deus conosco”. Mt.
1.23. A alegria desse entendimento é a verdadeira alegria e felicidade, não a alegria induzida
pelo clima de Natal. Esta é a abismal diferença. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus! O nosso
desejo é que o natal seja para a sua vida, aquilo que Deus planejou e não no que o mundo o
transformou: “Porque Deus, que disse: Das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo
resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face
de Cristo”. 2Co. 4.6. Feliz Natal – Em Cristo Jesus.

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
RECESSO DOS GRUPOS FAMILIARES: Em janeiro,
como de costume, teremos a nossa suspenção
temporária da reunião dos grupos familiares. Todos os
grupos estarão retornando em fevereiro.
ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA: A partir de fevereiro
haverá aqui na comunidade a implantação do projeto de
alfabetização do governo municipal.
FÉRIAS PASTORAIS: A partir de janeiro os pastores
Paulo e Viviane estarão em viagem de férias à cidade de
Vitória. Pedimos as orações da igreja em nossas vidas.
CULTOS NORMAIS: No próximo domingo 25/12
teremos culto normalmente, às 18:30hs, e também no
dia 01 de janeiro.

Avisos

O VERDADEIRO SENTIDO DO NATAL

“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!

