ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

DIÁCONO

JORGE/GRAÇA

VANDINHO/DENISE

Intercessão

Leda/Ara

Tati/Elisangela

Ofertório

Paulo Sento/Jailton

Vilmar/Emanuel

Música

M. Música - Daniel

M. Música - Daniel

Recepção

Ilma/Jaciara/Kátia

Xanda/Geny/Eliene Soares

Som

Basílio

Cláudio

Jutânia/Fernanda/Louise

Laíze/Paula/Luanna
Larissa/Felipe/Lucas/Diana

Min. Infantil

QUARTA

Geisa/Bruno/Ramon/Wellington

DOMINGO
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Cristãos sírios falam sobre seus anseios, medos e dificuldades - A população de Homs,
localizada na região central da Síria e principal reduto opositor ao governo do presidente Bashar
Al Assad, é a que mais sofre com os confrontos entre rebeldes e as forças armadas.

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!

“Uma igreja Família, Vivendo o Amor de Cristo, Alcançando o
Próximo e Formando Discípulos”.

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.

Pastores da Igreja
José de Almeida Paula (Pr. Paulo) / Viviane Guardiano de Almeida (Pra. Viviane)

GRUPOS FAMILIARES

A ORAÇÃO QUE REVELA O CORAÇÃO - Texto Ne. 1.5.

Pr. Paulo

Por que Deus deveria responder a nossa oração? Aprendemos muito sobre uma pessoa pelo
tipo de oração que ela faz. Uma oração seca, revela um espírito seco, uma oração do tipo lista de
presentes de casamento, as que falam somente das “minhas” necessidades, são sinal de um
coração egoísta. Existem orações que tratam apenas das necessidades individuais, mas há
orações que evolvem outras vidas e as necessidades das outras pessoas. É importante
lembrarmos que Deus ainda nos vê como guardiões dos nossos irmãos, como via o próprio Caim.
Outra coisa tem a ver com o que a oração faz. Para muita gente orar é algo passivo, é uma
coisa sem efeito imediato, e nestes dias onde protestar nas ruas virou moda, há aqueles que
falam que devemos ter atitudes mais combativas no dia a dia, mas essa ideia sobre a oração não é
verdadeira. Orar é mover o reino de Deus para que a vontade perfeita do Pai seja perfeitamente
executada em nós, através de nós e entre nós.
Quando uma pessoa ora, como Neemias orou, ela está construindo um caminho diferente do
caminho sugerido pelo mundo, principalmente quando se trata de promover a vontade de Deus
na terra. Orar é a atitude mais significativa, mais importante, mais eficiente que um discípulo de
Jesus pode ter na ordem de qualquer problema!
Por isso eu sou absolutamente contra os protestos de rua feitos contra a presidente do país.
O protesto de rua é a alternativa humana e conturbada de lidar com um problema, a oração é o
caminho de Deus para se resolver nossas questões de forma pacifica. Foi por meio do protesto de
rua que Jesus foi sentenciado a morte, então a voz do povo nunca foi, nem será a voz de Deus. É
por isso que não sou a favor.
A palavra Oração é a junção de duas palavras: Orar+ Ação e por coincidência ou não, em nossa
língua, a palavra Oração é praticamente a base da palavra Coração. Portanto, podemos dizer que
a Oração é a Atitude mais Significativa do Coração.
“E disse: Ah! Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível! Que guarda a aliança e a
benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos”. Ne. 1.5.
A oração de Neemias, revelou um coração disposto a trabalhar pela restauração da cidade e
do seu povo. Mas a razão de sua oração foi o caráter de Deus. Para Neemias Deus é grande,
temível e cumpre as suas promessas. Uma oração feita com o devido reconhecimento de quem é
Deus, já é uma oração com resultados efetivos no que se propõe.
Para Neemias:
Deus é grande: A posição de Deus
Deus é Temível: O poder de Deus
Deus cumpre suas promessas: O Caráter de Deus
Neemias começa dizendo: Deus sei que os problemas que há em Jerusalém são grandes, mas
tu és maior do que eles. O Senhor é maior que toda a confusão que há naquele lugar. Ao orarmos
como Neemias, colocamos o problema no seu devido lugar, debaixo do poder e da soberania de
Deus.
Deus abençoe a sua vida.

ACUPE DE BROTAS
 Márcio & Tati - Quinta-feira, às 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171

GARIBALDI
 Amélia - Terça 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604

BROTAS
 Paulo & Jane - Quinta-feira, às 19:30hs; tel.:
8824-2012/3383-6210

RETIRO
 Deusdete & Luciana - Quinta 19:30hs;
cel.: 8626-3408

CABULA V
Elias & Elisângela - Segunda 20:00hs; Cel.:
8738-7078/8602-9891

SABOEIRO
 Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9928-4618

CABULA IV
 Paulo & Cida - Sábado 16:00hs;
tel.: 8877-1862/cel.: 8780-3233/3018-1803

IMBUÍ
 Sérgio & Rosana - Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel.: 8868-2059/9963-2349

FEDERAÇÃO
 Miralva - Quinta 19:30hs;
cel.: 3237-5626

SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana - Quinta 20:00hs;
tel.: 8850-2213; 9685-1252; 3045-2145tel.:
3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

SAUBARA
 Léo & Taty - Quarta 19:30hs;
cel.: 8699-5241 Cel.: 8622-6740

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Vilma (de Carol) - 09/08
Miralva - 13/08
Ara Poty - 16/08
Danilo - 16/08

ATENÇÃO - AVISOS

ANIVERSARIANTES: Dê um abraço amoroso nos aniversariantes da semana. Se desejar

ter o nome no boletim da igreja, por favor, envie a data do seu aniversário, juntamente
com seu nome para o e-mail: japmce@hotmail.com
JEJUM DAS MULHERES: As mulheres intercessoras a partir de amanhã vão orar por 30

dias em prol do Congresso e também por outros motivos. Todas estão convocadas. Pr.
Viviane.
CONGRESSO-MULHERES INTERCESSORAS: Em outubro (03/10) acontecerá o Congresso

de Mulheres Intercessoras em Salvador, será com a Pra. Suely Bezerra e convidadas. Vai
ser um congresso maravilhoso e singular. Vamos transformar Salvador pelo poder
da oração! A inscrição é R$ 20,00 reais. O congresso será das 14:00hs às 19:00hs.
REUNIÃO DE MULHERES: Teremos Reunião de Mulheres no dia 29/08, vamos começar a
partir das 17:00hs. Não percam, e tragam convidadas!
REUNIÃO DE HOMENS: Reunião de homens de Honra 12/09, será às 19:30hs. Vamos encher
o salão com os nossos amigos, amém!
ESTACIONAMENTO: Escala: Hoje - Líder: Jorge / Prox. Domingo - Deusdete.

