ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

QUARTA

DOMINGO

DIÁCONO

SIDNEY/OLGA

-

ROQUE/JOANA

Intercessão

Deusdete/Elias

-

Tate/Josiane

Ofertório

Márcio/Sidão

-

Márcio/Sidão

Música

M. Louvor

-

M. Louvor

Recepção

Bete/Simone/Josilda

-

Bete/Simone/Josilda

Som

Cláudio

-

Basílio

Min. Infantil

Cirlene/Fernanda/Carol/Paulo

-

Amélia/Jéssica/Joice/Bruno

MURAL
MINISTÉRIO JOVEM!
Olá Pessoal, a nossa escola bíblica deve começar no horário, portanto não deve haver atrasos. A gente sabe que
ninguém gosta de chegar atrasado no Baba ou no caso das meninas, no salão de beleza, principalmente quando
marca a hora. Em ambos os casos chegar atrasado significa perder a vez. Então, você não deve perder a sua vez
também nas coisas de Deus – Seria uma grande perda, não é verdade?

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

ministériodaprovidencia@gmail.com.br
cvfinforma@gmail.com
Obrigado por seu apoio nas reformas, a sua ajuda foi muito importante, 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, 17 de Novembro
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GRUPOS FAMILIARES
BARRA
 Veloso & Jusa - Quinta-feira 19:30hs;
tel.: 3011-0345/9929-800
9/8879-1005

JESUS O GRANDE EU SOU

PR. PAULO

“Disse-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou” Jo. 8.58.
No Novo Testamento as auto apresentações de Jesus servem para testemunhar que Ele é Deus
encarnado, o Messias prometido. Por exemplo: quando Jesus afirma "Eu sou o bom pastor", não está
Se comparando com um pastor, mas, Ele é o pastor no sentido mais perfeito da palavra. Quando
jesus disse: "Eu Sou a porta", não significa que Ele é "como uma porta"; mas, Ele "é o único meio
para entra na salvação".
1.1 Eu Sou O Pão da Vida (Jo. 6.35)
O que a ausência de Jesus causa à humanidade, a falta de pão representa para a vida = a nossa alma
perece de fome e sede por causa do pecado. Por isso Ele disse: "O que vem a mim jamais terá fome; e
o que crê em mim jamais terá sede" - a fome e a sede são necessidades que todo ser humano tem.
Elas servem para ilustrar nossa necessidade de "vida".
1.2 Eu Sou a Luz do Mundo (Jo. 8.12)
O que Jesus é para a humanidade, a luz do sol representa para o mundo = vida. Jesus não é "mais
uma luz", mas "a" luz verdadeira e única, porque revela a pessoa de Deus e Sua vontade para a
humanidade. E o resultado de quem segue a Jesus é: deixar de andar nas "trevas" (ilustração para o
pecado).
1.3 Eu Sou a Porta (Jo. 10.9)
O que Jesus é para a humanidade, a porta representa para nós = entrada. Ele não é apenas a porta
para a salvação, mas a "única" porta para a salvação. Não há outro meio de entrar se não for por
Ele. Qualquer outra porta oferecida para salvação é pura ilusão (v. 10),
1.4 Eu Sou O Bom Pastor (Jo. 10.11)
O que Jesus é para a humanidade, o pastor representa para a ovelha = cuidado sacrificial. Ele sabe
tudo o que pensamos, sentimos, desejamos e falamos. Jesus é bom a ponto de dar a vida para
defender as Suas ovelhas. Ele demonstrou imensa bondade, através do Seu amor sacrificial. Como
pastor Ele não desistirá, não fugirá, mas, enfrentará tudo o que for necessário para nos ter para Si.
1.5 Eu Sou a Ressurreição e a Vida (Jo. 11.25)
O que Jesus dá à humanidade é o que a ressurreição representa para a morte = esperança. Muitos
dizem que: "a esperança é a última que morre", mas para o crente, "a esperança nunca morre!"
Jesus disse: "se creres, verás a glória de Deus". Confiar em Jesus é possuir a vida de Jesus, uma vida
sobre a qual a morte não tem mais poder. Jesus não veio somente mostrar o caminho para o céu
(ressurreição); veio, principalmente, nos mostrar como viver aqui na terra.
1.6 Eu Sou O Caminho, e a Verdade, e a Vida (Jo. 14.6)
Sem o "caminho" não há como chegar a lugar nenhum, sem a "verdade" não há conhecimento, e
sem a "vida" não há existência. Sem Jesus, nada do que foi feito haveria. Caminho. Jesus não é "a
placa", a indicação para chegarmos a Deus, “é o próprio caminho” para Deus. Verdade. Tudo quanto
precisamos saber, crer e ser, está contido na pessoa de Jesus. Ele é a materialização da verdade.
Vida. Jesus é aquilo que nos dá, e nos dá aquilo que Ele é = vida real. que há é escassez, ausência,
separação, morte. Jesus é a fonte e também a razão de tudo o que existe.
1.7 Eu Sou a Videira Verdadeira (Jo. 15.1)
O que Jesus representa para a humanidade, a videira representa para os ramos = comunhão. Jesus
deseja que sejamos obedientes e dependentes Dele nas pequenas e grandes coisas. Um
relacionamento regado por uma intimidade e comunhão espiritual com. Jesus só pode gerar
"frutos", ou seja, uma vida que demonstra aos outros "em quem estamos ligados”.

BROTAS
 Márcio & Tati - Quinta-feira, às 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171
CABULA V
 Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.: 86029891/8738-7078/9358-4363
CABULA VI
 Vandinho & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693
FEDERAÇÃO
 Miralva - Terça 19:30hs;
cel.: 3237-5626

GARIBALDI
 Amélia - Quinta 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604
RETIRO
 Deusdete & Luciana - Terça 19:30hs;
cel.: 8626-3408
SABOEIRO
 Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9908-4618.
 Pr. Paulo & Pra. Viviane - Quinta
20:00hs; tel.: 3231-7774/cel.: 9700-7774
Viviane: 9913-4086/8786-1824.
 Sérgio & Rosana - Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
SÃO GONÇALO
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

Laíse – Hoje
Vitor - Hoje
Raquel – 22/11

ATENÇÃO - AVISOS
JEJUM: Amados o término do nosso Jejum será dia 24/11 (Próximo domingo). Todos
vamos colher frutos maravilhosos do nosso Jejum.
MUSICAL DE NATAL: O Nosso Musical de Natal será dia 22/12, portanto não deixe de
convidar amigos e parentes para este grande evento da Comunidade Vida em Família.
CÉLULA DE JOVENS: Todos os Sábados, às 17:00hs.
REUNIÃO DE MULHERES: Dia 30/11 haverá a última reunião de mulheres do ano de
2013. Cremos que será um sucesso, portanto não faltem.
CAFÉ DA MANHÃ COM CASAIS: Atenção Casais No dia (24/11 - Domingo), às
09:00hs, haverá um café com os casais da igreja! Ao longo dos domingos, informaremos
a programação e como será a contribuição por grupo familiar /casal.
BAZAR: O nosso Bazar está agendado para o dia 07/12, você pode efetuar as suas
doações e convidar seus amigos para este grande evento na comunidade. Os recursos
arrecadados serão doados ao Projeto Recriar.
DOAÇÃO DE SANGUE: (Sangue O+) Por favor, ligar para 9954-9036, falar com Elis.

