ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

QUARTA

DOMINGO

DIÁCONO

MÁRCIO/TATE

JORGE/GRAÇA

Intercessão

Elias/Deusdete

Márcia/Leila

Ofertório

Sérgio/Sidão

Jailton/Vandinho

Música

L. Louvor - Rosana

L. Louvor - Lívia

Recepção

Graça/Jenifer/Ilma

Simone/Jaciara/Gení

Som

Basílio

Cláudio

Min. Infantil

Cirlene/Joice/Rute/Bruno

Tate/Bete/Jessica/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, 23 de MARÇO

Boletim Dominical - No 13/2014

GRUPOS FAMILIARES

MEMBRO OU DISCÍPULO

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. Carlos A. Bezerra

"Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm
a mesma operação, Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas
individualmente somos membros uns dos outros". Rm. 12. 4-5.
O nosso desafio diário é aprender a Amar ainda mais a igreja, pois ela é o corpo espiritual de
Cristo na terra. Acredito que somos privilegiados em fazermos parte do plano eterno de Deus. A
igreja é a nuvem que nos conduz na travessia deste grande deserto existencial chamado mundo.
Estamos seguindo em direção a terra prometida e vamos chegar lá em segurança.
Agora, Deus tem um chamado para o seu povo! E este chamado tem sido relegado ao longo
da caminhada no mundo. Deus nos chamou para sermos seus seguidores, seus discípulos, mais
precisamente, e esta posição não é algo simplório. Podemos tornar o chamado de Deus sem
significado quando o resumimos ao fato de pertencer a uma organização religiosa.
Ser membro de igreja nos dias de hoje pode significar somente que um certo indivíduo tem
uma obrigação social, visto que muitos que fazem parte da igreja, e tem seus nomes no rol de
membros, não foram regenerados por Deus. Não deveria ser assim, mas pode acontecer.
O discípulo, já não sofre este perigo, porque o discípulo é alguém que foi regenerado e vive o
processo incessante de mortificação do "eu" a fim de que Cristo se torne vivo nele. Há uma
diferença natural muito clara entre um membro convencional de igreja e um seguidor de Cristo.
O primeiro, faz a sua vontade e esta pode coincidir com a vontade de Deus. O segundo, faz a
vontade de Deus mesmo que esta não coincida com a sua vontade.
Para quem que foi escrito Mateus 7.21? Para o discípulo ou para o membro de igreja não
regenerado? "Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que
faz a vontade de meu Pai, que está nos céus". Mateus 7.21. Este texto é um alerta aos religiosos.
Paulo, o apóstolo, foi a pessoa que mais claramente entendeu o significado, o preço e a
recompensa de se tornar um discípulo de Jesus "Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais
eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual
me amou e se entregou a si mesmo por mim". Gálatas 2.20.
Ninguém fala da vida crucificada melhor que o apostolo Paulo, veja o que ele diz: “Sabendo
isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito,
para que não sirvamos mais ao pecado”. Romanos 6.6. Olha que recompensa maravilhosa!
Se uma vida estiver realmente crucificada, estará morta. A vida crucificada é uma vida
rendida ao Senhorio de Cristo. A vida crucificada é uma vida dedicada a seguir a Jesus. A ser
mais parecido com Ele. A pensar como Ele. A agir como Ele. A amar como Ele. A essência da vida
crucificada não está relacionada a regras e regulamentos religiosos, mas em quanto de Cristo
existe dentro de cada um de nós.
Os membros da igreja podem ser diferentes uns dos outros, mas os discípulos de Jesus
são duplicatas, são cópias do mestre.
Cont...

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

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
VIGÍLIA DE ORAÇÃO: Próxima sexta (28/03) teremos nossa vigília de oração. Os
líderes estão fazendo falta na vigília. Lembrem: As palavras convencem, mas o exemplo
arrasta.
JEJUM ANUAL: Estamos findando a primeira semana do nosso Jejum de 21 dias, você
ainda pode participar. O termino será 30/03.
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 tem autorização para mudar o tema da reunião. Pr. Paulo.

