ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

DIÁCONO

SIDNEY/OLGA

QUARTA

DOMINGO
EMANUEL/ANA

Intercessão

Márcia/Deusdete

Ara/Elias

Ofertório

Sidão/Márcio

Emanuel/Pedro

Música

M. Música - Rosana

Louvor Kids

Recepção

Ilma/Jaciara/Kátia

Xanda/Geny/E.Soares

Som

Cláudio

Basílio

Min. Infantil

Culto Infantil

Andreia/Jaque/Louise/Larissa
Vini/Ramon/Juliana

Salvador, 13 de DEZEMBRO

B. Dominical - No 49/2015

MURAL JOVEM
ORAÇÃO PELA IGREJA PERSEGUIDA - https://www.portasabertas.org.br/

Cristãos sírios falam sobre seus anseios, medos e dificuldades - A população de Homs,
localizada na região central da Síria e principal reduto opositor ao governo do presidente Bashar
Al Assad, é a que mais sofre com os confrontos entre rebeldes e as forças armadas.

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!

“Uma igreja Família, Vivendo o Amor de Cristo, Alcançando o
Próximo e Formando Discípulos”.

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.

Pastores da Igreja
José de Almeida Paula (Pr. Paulo) / Viviane Guardiano de Almeida (Pra. Viviane)

GRUPOS FAMILIARES

OS ÚLTIMOS CEM METROS - 2Rs. 5.

Boletim Sede

Você já assistiu uma maratona?
Como chegam os corredores à meta?
Assim como acontece com um atleta, nossa vida é cheia de corridas. E em muitos
momentos estamos correndo os últimos 100 metros de um projeto de vida, de um
relacionamento, de um projeto financeiro. Já parou para pensar como você está terminando
esta corrida?
Geazi teve o privilégio de conviver com o profeta Eliseu, mas mesmo tendo do seu lado
um homem completamente fiel a Deus, ou seja, de estar no melhor dos cenários possíveis,
ele não foi transformado em nada daquilo que ele diariamente via, ouvia e experimentava.
Do mesmo jeito, é possível ter na igreja pessoas que:
• Conheceram a visão do ministério, mas nunca se prontificaram para servir;
• Ouviram centenas de mensagens, mas nunca foram transformadas.
• Participaram de encontros de casais, e nunca aplicaram as verdades aprendidas em sua
vida.
• Ouviram mensagens de edificação, mas continuaram infantis na sua fé.
E assim como é possível conviver estas pessoas, também existe o grande risco de nos
tornar uma delas. Como evitar isso?
Seguem dois alertas para você não se perder nos últimos cem metros da sua corrida:
1. Familiaridade:
Ela pode desenvolver intimidade, mas pode também desembocar em frieza, ceticismo e
descrédito. Geazi conviveu com a parte mais poderosa da expressão da graça de Deus. Ele
viu Naamã ser curado de lepra! Mas mesmo presenciando esse milagre, ele não foi
transformado. Estava familiarizado com Eliseu, via ele como um homem comum. Temos que
ter cuidado para que a doença de Geazi não nos contamine, para não vermos nossos
pastores como homens comuns, nem fecharmos os olhos para os milagres que acontecem
na nossa frente. Cuidado! Não troquemos a intimidade por familiaridade.
2. Tempo de convivência em Igreja não transforma automaticamente nossas vidas, nem
lava as áreas mais sujas do coração.
A prova está em Geazi, que conviveu com Eliseu, mas nada mudou. Só o sangue de Cristo
lava as áreas mais sujas do coração. Somente o Espírito Santo muda uma mente corrompida.
Ir na igreja não faz de você uma pessoa transformada. Apenas um relacionamento pleno
com o Espírito Santo produz a metanóia, mudança de mente e coração.
As áreas mais sujas da sua vida não serão limpas por osmose. Abra seu coração. A maior
marca de quem quer terminar bem a corrida é a fidelidade. As pessoas serão transformadas
ao conviver conosco se perceberem que somos fiéis a Cristo, não pelo fato de irmos à Igreja.
A maior marca de um discípulo é fidelidade. Reflexão para semana: Aplique estes pontos da
mensagem de Evan Roberts em todas as áreas da sua vida. O avivamento virá sobre você,
primeiramente, depois sobre a sua família, igreja e cidade.

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

GARIBALDI
 Amélia - Terça 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604

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

RETIRO
 Deusdete & Luciana - Quinta 19:30hs;
cel.: 8626-3408

CABULA V
Elias & Elisângela - Segunda 20:00hs; Cel.:
8738-7078/8602-9891

SABOEIRO
 Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9928-4618

CABULA IV
 Paulo & Cida - Sábado 16:00hs;
tel.: 8877-1862/cel.: 8780-3233/3018-1803

IMBUÍ
 Sérgio & Rosana - Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel.: 8868-2059/9963-2349

FEDERAÇÃO
 Miralva - Quinta 19:30hs;
cel.: 3237-5626

SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana - Quinta 20:00hs;
tel.: 8850-2213; 9685-1252; 3045-2145tel.:
3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

SAUBARA
 Léo & Taty - Quarta 19:30hs;
cel.: 8699-5241 Cel.: 8622-6740

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Daniel (de Carol) - 14/12 - Bia de Vilma - 19/12
Gabriel (de Livia) - 14/12
Paulo Cerqueira -14/12
Ramon - 16/12
Caio Lucas - 16/12
Evaldo Massaranduba - 16/12
Basilio - 18/12

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
RETIRO ESPIRITUAL DOS JOVENS: Queridos jovens, faltam apenas 17 vagas a serem
preenchidas para o acampamento. Quem entregar a ficha cadastral após o preenchimento
das vagas, ficará impossibilitado de participar do evento, as vagas são limitadas. Quem
pegou a ficha de inscrição e não devolveu, nem pagou a primeira parcela precisa acertar
isso, oK!
Recesso do Ministério Infantil: Amados a partir de 28/12 até 13/02/2016 faremos um
pequeno recesso, retornando as atividades em 14/02/2016. Muito obrigado a todos!
ESTACIONAMENTO: Escala: Hoje - Líder: Jorge / Prox. Domingo – Deusdete.

