ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

QUARTA

DOMINGO

ELIAS/ELISÂNGELA

-

VILMAR/ANDRÉIA

Elisangela/Basilio

-

Miralva/Elias

Ofertório

Jorge/Galderise

-

Evaldo/Lucas

Música

M. de Louvor

-

M. de Louvor - Elisângela

Bete/E. Souza/Leila

-

Vanessa/Kátia/Matheus/Geny

Basílio

-

Wellington

Laíze/Luanna/Letícia
Larissa/Vinicius Kas
Diana/Wellington

-

Jessica/Jaque/P Vini
Dani/Felipe/Jutânia
Ramon/Rosa

DIÁCONO
Intercessão

Recepção
Som

Min. Infantil

Garagem

Sérgio

Elias

MURAL
Domingo da Igreja Perseguida - https://www.portasabertas.org.br/
O DIP é um movimento de oração para que a Igreja Perseguida tenha perseverança, paciência
e alegria por estar firme em Cristo Jesus. Neste ano, convidamos você para se juntar a nós para
orar e agir em favor dos cristãos no Iraque e Síria.
29 de Maio de 2016.

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!

ANIVERSARIANTES
Lívia - 17/07
Pedrinho - 17/07
Jenifer - 18/07
Joao Barreto - 19.07
Carlos (Diana) - 19/07

R E U N I Õ E S

.............................................
CELEBRAÇÃO – DOMINGO 18:30Hs
CULTO DE ORAÇÃO – QUARTA 20:00Hs

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.

SALVADOR
Salvador, 07 de AGOSTO

Boletim Dominical - No 31/2016

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

SANTIDADE: PROTEÇÃO DE DEUS – NEEMIAS 8.3; 9.1-3; 10.23.

Pr. Paulo

O muro havia sido reconstruído, porém o trabalho não tinha acabado. Houve uma preocupação de
Neemias de, rapidamente, habitar a cidade e expor seus irmãos judeus à palavra e à vida de Deus. Da mesma
forma, nós, após experimentarmos libertação e cura, precisamos crescer a cada dia no conhecimento do
Senhor. A esse processo damos o nome de santificação, é o crescimento do cristão em santidade.
A respeito da santidade podemos afirmar o seguinte:
1. Deus nos chamou para sermos santos
A palavra santo significa separado. Santo não é alguém especial, que está acima das outras pessoas, e sim
alguém separado por Deus, para se tornar sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, 1Pe. 2.9.
A Bíblia declara que Deus é Santo. Assim sendo, a santidade deve caracterizar seu povo. De uma maneira
bem simplificada, ser santo é ser como Jesus. Paulo, quando escreveu à igreja de Tessalônica, declarou que a
vontade do Senhor é a nossa santificação, 1Tess. 4.3.
2. A santidade é um processo
O texto mostra como foi o processo de santificação do povo depois da restauração do muro.
a) O povo se reuniu: A vida cristã é individual. Entretanto, também é coletiva. Nossos pecados afetam a
vida espiritual de nossa igreja, principalmente aqueles que estão sob nossa liderança. Assim como os judeus
da época de Neemias, não devemos deixar de nos reunir como igreja.
b) O povo jejuou: A prática do jejum nos leva a abrir mão de uma necessidade ou desejo para buscar o
Senhor e sua vontade. Por meio do jejum, aprendemos a ter domínio próprio, ou seja, aprendemos a dizer
NÃO aos desejos da carne e SIM à vontade do Senhor.
c) O povo vestiu pano de saco: Eles se humilharam e se quebrantaram diante do Senhor, reconhecendo
em seus corações que haviam pecado.
d) O povo confessou o seu pecado: Eles confessaram os seus pecados e os pecados de seus antepassados.
A confissão a Deus traz o perdão; a confissão ao próximo, cura.
e) O povo leu o Livro da Lei do Senhor: A leitura do Livro da Lei tinha o propósito de conhecer os ensinos
e a vontade de Deus.
f) O povo adorou o Senhor: Adorar é prokuneo no grego, significando prostrar-se diante de alguém e
beijar-lhe os pés. Aquele que adora está reconhecendo que o adorado é mais importante do que ele e que,
assim, se submete à sua vontade.
g) O povo fez um acordo com o Senhor: Eles assinaram um acordo por escrito, comprometendo-se a
seguir e obedecer à Lei de Deus. Isso fala de compromisso.
Assim deve ser a nossa vida. Devemos viver esse ciclo continuamente e percorrer esses passos quantas
vezes se fizer necessário. Lembre-se de que santidade é um processo executado por Deus em parceria
conosco. O Espírito Santo tem participação na nossa santificação.
3. A santidade nos protege
Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o
Senhor. Hebreus 12.14. Esse texto tem uma mensagem muito forte. Sem santidade ninguém verá o Senhor.
Ninguém é ninguém. Santo não é aquele que não peca, mas aquele que trata com o seu pecado quando o
comete. A vida de santidade traz a intimidade e a presença divina. Quais são as consequências se andarmos
longe da presença do Pai? Também devemos pensar que a obediência aos mandamentos divinos gera
proteção. Há bênçãos em obedecer. Há bênção por andarmos em santidade.

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

SABOEIRO – CAMPUS EXPERIMENTAL
Sérgio & Rosana - Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel. 8868-2059/9963-2349
SIMÕES FILHO - CIA
Emanuel & Ana - Quinta 20:00hs;
tel.: 8850-2213; 9685-1252; 3045-2145

CABULA V
Elias & Elisângela - Segunda 20:00hs; cel.
8738-7078/8602-9891
CABULA IV
Basílio & Ilma - Sábado 16:00hs;
tel.: 9 9703-4134
FEDERAÇÃO
Miralva - Quinta 19:30hs;
tel. 3237-5626
SAUBARA
Léo & Taty - Quarta 19:30hs;
Cel. 8699-5241 cel. 8622-6740
GARIBALDI
Amélia - Terça 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel. 8761-7604
SABOEIRO - CAMPUS EXPERIMENTAL
Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel. 9928-4618

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
ENCONTRO COM DEUS: O Nosso Encontro Bem-Vindo à Familia será em outubro. Já
fechamos a data com o acampamento - Ele vai acontecer nos dias 21, 22 e 23 de outubro
de 2016. Ele vai ser TREMENDO! Em todos os aspectos, quem for verá! Dê um passo de fé,
Deus é dono do ouro e da prata, se você crer e trabalhar, Deus vai prover o recurso.
REUNIÃO DE HOMENS: Dia 10/09 – sábado teremos Reunião de HOMENS – Será às
19:00hs. Vai ser muito bom, venha e traga seus amigos.
ESPECIAL DIA DAS CRIANÇAS: Neste dia (12/10) teremos um passeio para o
Acampamento Recanto da Paz - Abrantes, com atividades especificas para celebrar o dia
das crianças. Pais façam as inscrições dos seus filhos: valor R$ 50,00 por criança. Procurar
Ana Amélia.
JOVENS: Opa! To chegando hein. Reunião de Jovens dia (03/09). Vem!
REUNIÃO DE LÍDERES Nossa segunda fase do estudo para a liderança vai acontecer dia
(04/09), às 09:30hs. Será na Comunidade, não faltem!

