ESCALA DE
SERVIÇO
DIÁCONO

HOJE

QUARTA

ROQUE/JOANA

-

DOMINGO
MÁRCIO/TATI

Intercessão

Márcia/Ara

Tati/Josiane

Ofertório

Roque/Márcio

Sidão/Emanuel

Música

M. Música - Daniel

M. Música - Rosana

Recepção

Cida/Jaciara/Xanda

Liliane/Amanda

Som

Basílio

Cláudio

Min. Infantil

Amélia/Luana/A. Silva
A. Luísa/Ramon/W. Bruno

Jessica/Fernanda/Taty
Jutânia/Bruno/Yure

MURAL JOVEM

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!
A igreja está promovendo um Encontro em outubro para os casais desfrutarem um tempo
precioso de Comunhão, Lazer e Crescimento juntos. Há diversos meios de pagamento, inclusive
dividir as parcelas. Você poderá usar a cantina da igreja domingo para levantar os recursos entre
os irmãos. Você pode conseguir os recursos, o milagre é um dos meios, então as desculpas por
falta de dinheiro podem ser deixadas de lado. O Senhor diz que na Comunhão Ele ordena a
bênção, vamos valorizar nosso Encontro, se esforçar e crer que Deus tem muitas bênçãos para o
nosso casamento.
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.
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GRUPOS FAMILIARES

EU SOU AFLIGIDO

Mark Driscoll

“Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios; Portanto, vos peço
que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória”. Efésios 3.1,13

Se nós estamos em Cristo, nossa expectativa em algum momento nesta vida deve ser a de
sofrer como e para Cristo. Nós habitamos em um mundo hostil a Deus. Nós adoramos um
Deus que veio à terra e passou por aflições. E, ao longo das Escrituras e da história da igreja,
os que o serviram mais fielmente foram afligidos e o próprio Senhor Jesus nos disse: “No
mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo”. João 16.33.
Com frequência, no sofrimento somos tentados em relação a soberania e a bondade de
Deus. Há pessoas que pensam da seguinte forma: “Deus é soberano, mas não é tão bom
assim”. Eles minimizam a bondade divina, e o resultado é um entendimento de um Deus frio
e distante, que não pode nos consolar. Outros “creem na bondade de Deus, mas
desconsideram a sua soberania”. Para essas pessoas Deus não deseja o sofrimento,
entretanto é incapaz de resolvê-lo.
Quando a soberania ou a bondade divina são questionadas, corremos o risco de ficarmos
sem conforto e a ajuda do Senhor, pois a dor distorce nossa perspectiva de Deus.
A Bíblia não promete que veremos de imediato Deus agir em toda nossa aflição mas, para
os que estão em Cristo, é certo que, nesta vida ou na vindoura, a promessa de Deus se
concretizará.
Outra atitude positiva no meio do sofrimento é parar de questionar Deus. A maioria de
nós tem uma inclinação de perguntar por que para Deus diante do sofrimento. Sem perceber
a gente toma o lugar de juiz e coloca Deus no banco dos réus. No meio do sofrimento nós
precisamos muito menos de respostas de Deus e muito mais do próprio Deus.
A gente precisa mostrar respeito pelo sofrimento e a única coisa que pode e vai nos
ajudar de fato é passar por ele. "Portanto, peço-Ihes que não desanimem por causa das minhas
tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês" Ef. 3.13.
Apesar de Deus não ser necessariamente a causa de sua aflição, ele pode fazer uso dela
para a glória dele, para o benefício de outros e para o seu crescimento - se você estiver em
Cristo.
Na aflição, sentimos desânimo quando não nos é possível ter aquilo que mais desejamos.
A aflição de Paulo era maligna e dolorosa, mas ele não desanimou, não perdeu o que tinha
em mais alta conta - sua amizade com Jesus.
Um dia veremos Cristo face a face. O objeto de nossa fé será visto. Suas mãos com as
cicatrizes dos pregos enxugarão nossas lágrimas. Um dia, todos os que estiverem em Cristo
entoarão juntos seus louvores e contemplarão a glória dele continuamente. Um dia ele agirá
em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Um dia todas as nossas perguntas
serão respondidas, nossas esperanças serão concretizadas e nossos medos serão esquecidos.
Até esse dia chegar, seremos afligidos, mas nossa identidade em Cristo não tem de ser
afetada. “Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma
outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor.
Rm 8.38-39.

spírito Santo.

ACUPE DE BROTAS
BARRA
Márcio&&Jusa
Tati - Quinta-feira,
às 19:30hs;
 Veloso
Quinta-feira 19:30hs;
tel.:3011-0345/9929-800
3353-8409/cel.: 8833-9171
tel.:
9/8879-1005
CABULA V
 BROTAS
Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363
 Márcio
& Tati - Quinta-feira, às 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171
CABULA VI
 CABULA
Vandinho
V & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.:
9961-7034/9956-5693
 Elias
& Elisângela - Terça
20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363
FEDERAÇÃO
 CABULA
MiralvaVI- Terça 19:30hs;
cel.: 3237-5626
 Vandinho
& Denise - Sábado 17:00hs;
tel.:
3248-1448/cel.:
9961-7034/9956-5693
SIMÕES
FILHO - CIA
 FEDERAÇÃO
Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544
 Miralva
- Terça 19:30hs;
cel.: 3237-5626
SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544

NOTÍCIAS

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.
 Glauco & Carol - Segunda 20:00hs;
 Sérgio
& Rosana - Terça 19:45hs;
cel.:9943-2274/9969-0183
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
 Sérgio & Rosana - Quinta 19:45hs;
SÃO GONÇALO
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
SÃO 3257-0438/cel.:
GONÇALO
tel.:
8797-3684/8743-9018
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja

Nani (Cia) 22/09
Alexandre (Jurema) - 24/09

ATENÇÃO - AVISOS
ANIVERSARIANTES: Dê um abraço amoroso nos aniversariantes da semana. Se você
deseja ter seu 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 DE CASAIS: VEM PARA O ENCONTRO VOCE TAMBEM, VEM!
ATENCÃO PAIS: Comunicamos aos Pais ou responsáveis pelas crianças que participam
do culto infantil, que os dízimos e ofertas serão recolhidos nas salas. Portanto,
incentivem seus filhos a dizimarem e a ofertarem ao Senhor, mostrando a eles a
importância deste princípio.
CANTATA 2014 - UM NATAL INESQUECIVEL: Ensaios todos os domingos, às 15:30hs
Interessados, por favor procurar Jurema, a partir de hoje.

