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Intercessão

Miralva/Márcia

Deusdete/Elisângela

Ofertório

Sidão/Marcelo

Roque/Márcio

Música

M. Música - Uendel

M. Música - Daniel

Recepção

Graça/Ilma/Jenifer

Cida/Jaciara/Xanda

Som

Basílio

Basílio

Min. Infantil

Bete/Milena/Wellington
W. Bruno/Jeferson/Felipe

Amélia/Luana/A. Silva
A. Luísa/Ramon/W. Bruno

MURAL JOVEM
ANIVERSARIANTES JOVENS

Fernanda -

Olá, Seja bem-vindo!
Você veio aqui porque precisa de Deus. ELE tem interesse em transformar a sua vida e abençoar
você. A sua presença muito nos alegra. Receba o nosso carinho e o nosso amor!

DESTAQUE!
A igreja está promovendo um Encontro em outubro para os casais desfrutarem um tempo
precioso de Comunhão, Lazer e Crescimento juntos. Há diversos meios de pagamento, inclusive
dividir as parcelas. Você poderá usar a cantina da igreja domingo para levantar os recursos entre
os irmãos. Você pode conseguir os recursos, o milagre é um dos meios, então as desculpas por
falta de dinheiro podem ser deixadas de lado. O Senhor diz que na Comunhão Ele ordena a
bênção, vamos valorizar nosso Encontro, se esforçar e crer que Deus tem muitas bênçãos para o
nosso casamento.
R E U N I Õ E S

.............................................
CELEBRAÇÃO – DOMINGO 18:30H
CULTO DE ORAÇÃO – QUARTA 20:H

www.comunidadevidaemfamilia.com.br
Rua Silveira Martins, Nº. 2568, Cabula – Ao lado do Master Shopping Cabula, em frente à
UNEB (71) 3015-7775 – CEP: 41.150-000 - Salvador/BA.
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GRUPOS FAMILIARES

EU SOU RECONCILIADO

Mark Driscoll

“Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros
da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo
como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo
no Senhor”. Ef. 2.19-22.

Judeus e gentios são reconciliados em Cristo
Deus mandou Abraão – antes Abrão – deixar sua terra natal e viajar para uma nova terra que
ele lhe mostraria, como a promessa de que, não obstante sua esposa fosse estéril, ele seria pai.
Pela fé, Abrão creu em Deus e lhe obedeceu, seguindo, aos 75 anos, as ordens divinas, juntamente
com sua esposa, Sarai. Abraão recebeu a promessa de que ele seria uma grande nação: Deus o
abençoaria para que ele fosse uma bênção às nações da terra por intermédio de sua
descendência ou semente. A tal "semente" prometida aparece no singular, isto e, uma referencia
a Jesus, e nao as sementes no plural que se tornariam Israel (Gn. 13.15; Mt. 1.17). O apostolo Paulo
conecta a promessa da "semente" de Abrao a Jesus Cristo: "Assim também as promessas foram
feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz: 'E aos seus descendentes', como se
falando de muitos, mas: 'Ao seu descendente', dando a entender que se trata de um só, isto é,
Cristo" (Gl 3.16).
Nós, humanos, sempre fomos criativos para inventar formas de rebaixar os outros e exaltar a
nós mesmos. O fato e que, se atentarmos a nossa historia, veremos que todos descendemos de
uma linhagem de pagaos ímpios. "Abrao creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça".
Você e Deus são reconciliados em Cristo
Paulo ensina que a identidade dos nao cristaos e a de "incircuncisao", "sem Cristo", "separados
da comunidade de Israel", "estrangeiros quanto as alianças da promessa, sem esperança e sem
Deus no mundo", "longe", vivendo em "inimizade", pois sao "estrangeiros e forasteiros" Ef. 2.11-19.
Por outro lado, considere agora as palavras de Paulo a respeito de sua identidade em Cristo:
"aproximados mediante o sangue de Cristo", "paz", "novo homem", "reconciliados", "acesso ao Pai
por um so Espírito", "santuario santo no Senhor" e "morada de Deus por seu Espírito" (Ef2.11-22).
Se você cre de fato, no íntimo e de modo consistente, no que o Espírito esta dizendo, nunca
mais se enxergara da mesma forma novamente. Tao pouco duvidara do amor de Deus por voce.
Sem Cristo, voce esta mais longe de Deus do que temia. Em Cristo, esta mais perto de Deus do que
sonhava. Por meio da fe, voce e reconciliado com Deus em Cristo.
Você e os outros se reconciliam em Cristo
Por meio de Cristo somos reconciliados com Deus, e tambem reconciliados uns com os outros.
Quando ha duas culturas em conflito (como judeus e gentios, negros e brancos, ricos e pobres,
jovens e velhos), trava-se uma batalha sobre qual grupo vencera e qual saira derrotado. As
Escrituras, no entanto, alteram completamente nosso modo de lidar com a diversidade.
Paulo escreveu que "em Cristo" ha um "novo homem". Em termos praticos, isso significa que,
ao nos tornamos crentes, podemos manter nossa afinidade cultural, mas ela ja nao forma nossa
identidade primaria. Agora, nossa identidade primária está em Cristo.
Os judeus sentiam imenso desprezo pelos gentios. Esses, diziam que aqueles, foram criados
por Deus para alimentar o fogo do inferno. Em Cristo, esse modo de pensar foi pregado na cruz,
instaurando assim uma estrutura social absolutamente nova, representada pela igreja, graças ao
poder reconciliador de Jesus Cristo. Em Cristo somos um! Deus te abençoe..

ACUPE DE BROTAS
BARRA
Márcio&&Jusa
Tati - Quinta-feira,
às 19:30hs;
 Veloso
Quinta-feira 19:30hs;
tel.:3011-0345/9929-800
3353-8409/cel.: 8833-9171
tel.:
9/8879-1005
CABULA V
 BROTAS
Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363
 Márcio
& Tati - Quinta-feira, às 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171
CABULA VI
 CABULA
Vandinho
V & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.:
9961-7034/9956-5693
 Elias
& Elisângela - Terça
20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363
FEDERAÇÃO
 CABULA
MiralvaVI- Terça 19:30hs;
cel.: 3237-5626
 Vandinho
& Denise - Sábado 17:00hs;
tel.:
3248-1448/cel.:
9961-7034/9956-5693
SIMÕES
FILHO - CIA
 FEDERAÇÃO
Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544
 Miralva
- Terça 19:30hs;
cel.: 3237-5626
SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544

NOTÍCIAS

GARIBALDI
GARIBALDI
 Amélia - Quinta 19:30hs;
 Amélia
- Quinta 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.:
8761-7604
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604
RETIRO
RETIRO
 Deusdete & Luciana - Terça 19:30hs;
 Deusdete
& Luciana - Terça 19:30hs;
cel.: 8626-3408
cel.: 8626-3408
SABOEIRO
SABOEIRO
 Jorge & Graça - Quinta
 Jorge
& Graça
- Quinta
19:30hs;
tel.: 3230-6061/cel.:
9908-4618.
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9908-4618.
 Glauco & Carol - Segunda 20:00hs;
 Sérgio
& Rosana - Terça 19:45hs;
cel.:9943-2274/9969-0183
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
 Sérgio & Rosana - Quinta 19:45hs;
SÃO GONÇALO
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
SÃO 3257-0438/cel.:
GONÇALO
tel.:
8797-3684/8743-9018
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja

Guida - 12/09
Jessica - 14/09
Igor - 14/09
Roque - 15/09
Júnior - 24/09
Julia Maltez - 18/09
Elen - 20/09

ATENÇÃO - AVISOS
ANIVERSARIANTES: Dê um abraço amoroso nos aniversariantes da semana. Se você
deseja ter seu nome no boletim da igreja, por favor, envie a data do seu aniversário,
juntamente com seu nome para o e-mail: japmce@hotmail.com
ENCONTRO DE CASAIS: VEM PARA O ENCONTRO VOCE TAMBEM, VEM!
ATENCÃO PAIS: Comunicamos aos Pais ou responsáveis pelas crianças que participam
do culto infantil, que os dízimos e ofertas serão recolhidos nas salas. Portanto,
incentivem seus filhos a dizimarem e a ofertarem ao Senhor, mostrando a eles a
importância deste princípio.
REUNIÃO: No próximo domingo haverá uma reunião com o GD do Pr. Paulo. Será aqui na
Comunidade, às 10:30hs.

