ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

QUARTA

DOMINGO

DIÁCONO

ROQUE/JOANA

Intercessão

Jusa/Leda

Elias/Deusdete

Ofertório

Elias/Roque

Sérgio/Sidão

Música

L. Louvor - Daniel

L. Louvor - Rosana

Recepção

Bete/Ana/Paulinha

Graça/Jenifer/Ilma

Som

Cláudio

Basílio

Min. Infantil

MÁRCIO/TATE

Amélia/Fernanda/Dilzeth/Ramon

Cirlene/Rute/Viviane/Paulo

MURAL
Confira as fotos no facebook. Foi massa veio!

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!

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.

Salvador, 30 de MARÇO
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GRUPOS FAMILIARES

SEGUIR A JESUS – Missão Nossa de Todos Os Dias

BARRA
BARRA
Veloso&&Jusa
Jusa--Quinta-feira
Quinta-feira19:30hs;
19:30hs;
 Veloso
tel.:3011-0345/9929-800
3011-0345/9929-800
tel.:
9/8879-1005
9/8879-1005

Pr. Paulo

“E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após
mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me”. Mc. 8.34.
Negar a si mesmo é o mandamento mais mal interpretado e mal empregado da bíblia.
Não significa, por exemplo, que devemos negar a nossa dignidade. Nem tampouco que
devemos negar o nosso intelecto, aliás isso nem é humanamente possível. Negar a si mesmo
não significa negar os nossos sentimentos. Muita gente pensa assim hoje em dia: “agora,
para seguir a Jesus eu vou ter que negar a alegria”! Quem disse que as aflições, as lutas, as
perseguições ou os problemas da vida podem nos fazer negar a alegria do nosso coração em
seguir a Jesus? Não são estas coisas que precisamos negar.
Negar a si mesmo, significa negar nossa auto-soberania, significa dizer não ao
pequeno deus (Eu) que vive em cada um de nós. Jesus nos chama a dizer não a nós mesmos
para dizermos sim a ele.
Tomar a Cruz, é também outra expressão mal interpretada na palavra do Senhor.
Geralmente, as pessoas usam esta expressão no dia a dia quando estão se referindo a uma
enfermidade, como se Jesus quisesse que vivêssemos enfermos, ou quando temos alguma
incapacidade laborativa. Ouvimos esta expressão também quando vivemos uma experiência
negativa ou um relacionamento difícil. O entendimento das pessoas em carregar a cruz tem a
ver com a convivência com uma outra pessoa considerada chata, indesejada ou perversa. E
Jesus não está dizendo nada disso.
Uma pessoa a caminho de ser crucificada em público, nos tempos de Jesus, perdia todas
as suas esperanças e ambições terrenas.
O que Jesus pede aos seus seguidores é que eles pensem neles mesmos como se já
estivessem mortos, que enterrem todas as suas esperanças e sonhos terrenos, que enterrem
os planos e prioridades que fizeram para si mesmos, neste mundo. É verdade que Ele
ressuscitara nossos planos com uma nova dimensão espiritual e/ou muito provavelmente os
substituirá pelos planos e sonhos de Deus. Esta é uma declaração dura, mas também
libertadora – “a escravidão humana em todas as suas formas é resultado de sermos nossos
próprios deuses”.
“Porque, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; mas qualquer que, por amor de
mim, perder a sua vida, a salvará”. Lucas 9.24.

Perca a vida por minha causa, e aqui existe um paradoxo: Nós nos encontramos
quando nos perdemos por amor a Jesus. E quando perdemos a vida por ele? Quando
investimos nele e em seu evangelho tudo o que somos e o que temos.
Aqui estão Senhor – a minha casa, os meus recursos, meus talentos, os meus dons, meu
o intelecto, meu coração, as minhas mãos, os meus pés, a minha boca, aqui estão, tudo é teu
Senhor - Usa tudo isso para a tua glória, para os teus propósitos neste mundo.
Os únicos investimentos que valerão a pena no final serão os investimentos feitos no
Reino de Deus agora. Quem perder tudo por amor a Jesus, ganhará tudo o que realmente
importa. Jim Elliot diz: Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que
não pode perder. Deus abençoe a sua vida.

BROTAS
BROTAS
Márcio&&Tati
Tati--Quinta-feira,
Quinta-feira,às
às19:30hs;
19:30hs;
 Márcio
tel.:3353-8409/cel.:
3353-8409/cel.:8833-9171
8833-9171
tel.:
CABULAVV
CABULA
Elias&&Elisângela
Elisângela--Terça
Terça20:00hs;
20:00hs;Cel.:
Cel.:
 Elias
8602-9891/8738-7078/9358-4363
8602-9891/8738-7078/9358-4363
CABULAVI
VI
CABULA
Vandinho&&Denise
Denise--Sábado
Sábado17:00hs;
17:00hs;
 Vandinho
tel.:3248-1448/cel.:
3248-1448/cel.:9961-7034/9956-5693
9961-7034/9956-5693
tel.:
FEDERAÇÃO
FEDERAÇÃO
Miralva--Terça
Terça19:30hs;
19:30hs;
 Miralva
cel.:3237-5626
3237-5626
cel.:

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.
 Sérgio & Rosana - Quinta 19:45hs;
 Sérgio
& Rosana - Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
SÃO GONÇALO
SÃO GONÇALO
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
 Leo
Taty - Terça 20:00hs;
tel.:&3257-0438/cel.:
8797-3684/8743-9018
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

SIMÕESFILHO
FILHO--CIA
CIA
SIMÕES
Emanuel&&Ana
Ana––Quinta
Quinta20:00hs;
20:00hs;
 Emanuel
tel.:8712-2544
8712-2544
tel.:

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja

Ana Luiza 30/03 – 3473-2919
Jandaíra 30/03 – 8614-9323
Larissa 30/03 – 9168-3644
Olga 04/04 – 9228-8720 / 8803-0254

ATENÇÃO - AVISOS
ANIVERSARIANTES: Dê um amoroso abraço nos aniversariantes da semana. Se você
deseja ver seu nome lembrado no boletim da igreja, por favor, envie a data do seu
aniversário, juntamente com seu nome para o e-mail: japmce@hotmail.com
REUNIÃO DE LÍDERES: Segunda-feira (31/03) teremos a nossa reunião com a
liderança da igreja para continuamos Os Feitos Notáveis da Cruz, ninguém deverá faltar.
Pr. Paulo
VIGÍLIA DE ORAÇÃO: Foi maravilhosa a nossa vigília de oração.
JEJUM ANUAL: Estamos findando hoje o nosso jejum de 21 dias.
CAMPANHA DO ALIMENTO: Como crentes temos a responsabilidade e o privilégio de
ajudar os necessitados. Solicitamos a cada membro trazer 1kg de alimento por domingo.
BOLETINS: Os Líderes de Grupo Familiar devem usar o boletim nas reuniões dos seus
grupos, nenhum líder está autorizado a mudar o tema da reunião. Pr. Paulo.

