ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

QUARTA

DOMINGO

DIÁCONO

ROQUE/JOANA

-

MÁRCIO/TATE

Intercessão

Tate/Josiane

-

Jusa/Lêda

Ofertório

Márcio/Sidão

-

Márcio/Sidão

Música

M. Louvor

-

M. Louvor

Recepção

Graça/Josilda

-

Denise/Jaciara/Paulinha

Som

Basílio

-

Cláudio

Min. Infantil

Amélia/Jéssica/Joice/Bruno

-

Ana/Viviane/Jefferson

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, 24 de Novembro
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GRUPOS FAMILIARES

A VIDEIRA VERDADEIRA

PR. PAULO

“Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto; porque
sem mim nada podeis fazer”. João 15:5.
Quando Jesus deixa de ser apenas o “elemento religioso” distante da vida humana e de
suas complexidades e se torna por meio do relacionamento pessoal o amigo íntimo, podemos
entender as suas palavras em João “- sem mim nada podeis fazer- ” mais precisamente.
Infelizmente, a pessoa de Deus na maioria das vezes no cotidiano humano tem sido a
última opção a ser lembrada. São inúmeras as pessoas que passam a buscar Deus somente
após terem tentado resolver suas lutas, tragédias e questões com seus métodos, recursos e
suas próprias forças. Talvez, por conta disso tenha surgido o ditado mais antibíblico e ao
mesmo tempo propalado da história humana: “Se não vier pelo amor, virá por meio da dor”.
Com Deus todas as coisas são sempre pelo caminho do amor e nunca de outra maneira,
inclusive a conversão de uma pessoa.
Ao reconhecer as palavras de Jesus no evangelho de João, quando ELE identifica-se como
“a videira verdadeira”, imediatamente somos apresentados ao Seu caráter provedor. Como a
videira que nutre os ramos para dar frutos de qualidade, também nós ao permanecemos em
Jesus somos abastecidos da mesma vida poderosa que há em Deus, não tendo falta de coisa
alguma, pois essas necessidades são supridas por meio das orações, como fala o vrs. 7: “Se
vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que
quiserem, e lhes será concedido”.
As únicas formas em que as varas de uma videira natural produzem frutos doentes são por
meio do fator externo: a praga; e por meio do fator interno: uma deformação genética, uma
espécie de doença na videira. A gente sabe que quando se trata da videira verdadeira: Jesus,
não há possibilidade de deformidade (pecado) nEle, portanto, não podendo também haver
ramos nutridos com seiva doente. Sabemos sim, que as pragas (demônios) podem atrapalhar
o processo de frutificação na vida dos ramos (pessoas), mas isso somente se houver
permissão e conivência dos ramos. As pragas transmitem: falsos ensinos, mentiras, morte e
destruição.
Se continuarmos observando as palavras de Jesus ainda no evangelho de João, também
vamos identificar que o segredo para uma vida bem sucedida está na permanência nEle.
Quando Ele diz: “quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto” somos certificados de que
ao permanecer Nele, ou seja, guardar os seus mandamentos, colheremos os frutos de uma
vida plantada em Deus. O principal mandamento estabelecido por Jesus foi: “Que vos ameis
uns aos outros, assim como eu vos amei”. Jo. 15.12. A guarda deste mandamento nos faz
permanecer em Deus, pois Deus é amor. E assim vamos frutificando em nossa vida com Deus!
Jesus afirma no vrs. 8 que o Pai é glorificado quando a vida de uma pessoa dá resultados:
“Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto...”. Mas a final de contas o que será esse
fruto? Em Marcos 4.8 na parábola do semeador Jesus fala sobre a semente que caiu em boa
terra e deu fruto. No vrs. 20 ele explica que a boa terra são aqueles que ouviram e receberam a
palavra em suas vidas, frutificando a trinta, sessenta e cem por um.
De acordo com Marcos, o fruto é a atitude de ouvir e receber a palavra. Esta mesma
palavra que promove transformações em toda a nossa vida, começando pelo nosso espírito.
Deus te abençoe. “O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio”. Pv. 11.30.

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

Jailton – 28/11
Marcelo Neves – 29/11

ATENÇÃO - AVISOS
JEJUM: O encerramento do nosso Jejum foi hoje, que nosso bom Deus abençoe a todos
que tiraram um tempo para se dedicar mais a oração e a leitura da palavra.
MUSICAL DE NATAL: O Nosso Musical de Natal será dia 22/12, portanto não deixe de
convidar amigos e parentes para este grande evento da Comunidade Vida em Família.
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.
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.r para 9954-9036, falar com Elis.

