ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

QUARTA

DOMINGO

DIÁCONO

VELOSO/JUSA

-

SIDNEY/OLGA

Intercessão

Márcia/Miralva

-

Deusdete/Elias

Ofertório

Vandinho/Sidney

-

Márcio/Sidão

Música

M. Louvor

-

M. Louvor

Recepção

Liliane/Ilma/Amanda

-

Bete/Simone/Josilda

Som

Basílio

-

Cláudio

Min. Infantil

-

Bete/Rute/Carol/Ramon

Cirlene/Fernanda/Carol/Paulo

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, 10 de Novembro
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GRUPOS FAMILIARES
BARRA
 Veloso & Jusa - Quinta-feira 19:30hs;
tel.: 3011-0345/9929-800
9/8879-1005

HÁ PROSPERIDADE EM DEUS

PR. PAULO

“Pois ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o Reino do seu Filho
amado”. Colossenses 1.13.
A prosperidade começa por meio de uma mudança espiritual, no interior. Ela
acontece por meio do novo nascimento, A prosperidade tem início em nosso espírito,
alcança a nossa alma e culmina em nosso corpo.
Por meio do pleno conhecimento da verdade de Deus, entendemos que o resgate
descrito nesse texto de colossenses afetou toda a nossa existência e mudou de uma vez
por toda a nossa vida. Não foi um resgate qualquer.
“A vós também, que noutro tempo éreis estranhos, e inimigos no entendimento pelas
vossas obras más, ...” Colossenses 1.21.
“Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe
das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre os
quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade
da carne e dos pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira, como os outros
também.... Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e
estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo”. Efésios
2.2-3;12.
Antes deste grande resgate estávamos à deriva no mundo, sem Deus. Então, é muito
importante saber que Deus nos libertou do pecado (Rm. 6.22); nos reconciliou consigo
mesmo (Rm. 5. 10); nos comprou (1Co. 6.20); nos resgatou com o sangue do seu filho
amado (At. 20.28).
A maioria das pessoas tem muita dificuldade em aceitar que Deus tem vontade de
prover todas as coisas, que deseja abençoá-las financeiramente e de todas as formas,
porque não é só financeiramente. Mas você precisa saber e crer nas escrituras sagradas a
respeito do que realmente Ele pode fazer por você. “Quem financia a sua vida é Deus”!
Deus não mudou, ele continua sendo bom. As pessoas ouvem isso tantas vezes, mas
será que você parou para pensar sobre isso? Para entender o significado disso? Deus é
bom!
A nossa vida foi liberta, solta para prosperar em Deus! Nós recebemos a maior e mais
poderosa libertação que alguém já obteve, fomos libertos do império de satanás (Cl.
1.13); do pecado (Rm. 6.18); da maldade (1Pe. 2.16). Será que depois destes
acontecimentos poderosos de Deus em nosso espírito, haveria alguma coisa que Deus
não pudesse dar ou fazer a nosso favor, com alegria?
“Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós,
como não nos dará também com ele todas as coisas?” Rm. 8.32.
O que será essa todas as coisas que Paulo está se referindo em Romanos? Cura no
corpo; Alegria; Paz; Dinheiro; Saúde; Segurança; Bem estar; e tudo aquilo que
necessitarmos.
Deus te abençoe mais!

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

Rute (Miralva) – 10/11
Laíse – 17/11

ATENÇÃO - AVISOS
JEJUM: Queridos irmãos, no dia 01/11 começou o nosso Jejum. A sua participação é
fundamental.
MUSICAL DE NATAL: Ensaio do Musical de Natal, próximo domingo (10/11) às 16:00hs
na CVF, interessados procurar Rosana ao final do culto.
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.

