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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.

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

GRUPOS FAMILIARES

CRISTIANISMO COM CRISTO

Pr. Carlos A. Bezerra

Texto Bíblico: “Resta, irmãos meus, que nos alegremos no Senhor. Não me aborreço de
escrever as mesmas coisas, e é segurança para vocês" Filipenses 3.1.

Paulo está falando sobre a importância da REPETIÇÃO. Os pais sabem quantas vezes
precisam repetir as mesmas coisas aos filhos. As empresas sabem o quanto precisam
repetir seus valores e obrigações aos funcionários. A repetição na igreja não é falta de
assunto, mas a reafirmação de verdades espirituais que ainda precisamos ter revelação. A
REPETIÇÃO, como lemos, é um princípio bíblico.
Tenho pregado e repetido a mesma ênfase do meu ministério a mais de cinquenta anos:
Que o cristianismo não tem nada a ver com nossos interesses pessoais, problemas ou
busca da prosperidade. A essência do cristianismo está em Cristo e não em nós. Quem
pensa assim desconhece as Escrituras ou tem dado ouvido aos falsos profetas dos nossos
dias.
Jesus viveu sem dinheiro e com aflições e problemas incomparavelmente maiores do
que os nossos. Mas seu alvo, dado pelo Pai, era um só: SERVIR E AMAR OS DESPREZADOS;
GENTE SEM DIREÇÃO E SEM ESPERANÇA. Enquanto Ele fazia isso com alegria, o Pai
cuidava dele.
Os verdadeiros cristãos, pelo poder do Espírito Santo, viverão a vida de Cristo nessa
época. Quem preferir outro caminho, vai ficar para trás. Você já percebeu que somos uma
geração sem mártires? Ninguém mais morre ou perde tudo por uma causa nobre. Somos a
geração fraca e doente das celebridades, da fama. Jesus nunca quis isso. Tornou-se mártir
com quase todos os seus apóstolos - 11 deles foram martirizados, incluindo Paulo.
Atualmente existe um cristianismo sem Cristo. Um cristianismo de ouvir sermões,
buscar bênçãos e ir embora pra casa sem compromisso ou compaixão por ninguém à
mossa volta. Não quero isso para a Comunidade da Graça. Vou pregar contra isso até meus
últimos dias de vida. Quando Paulo disse "estou crucificado com Cristo" (Gálatas 2.19), o
que estava querendo afirmar? QUE AGORA CRISTO ERA SUA VIDA; QUE FARIA O MESMO
QUE CRISTO FEZ; QUE IRIA PELO MESMO CAMINHO. Isso é Cristianismo. Cristo vivendo e
expressando-se através da igreja, de cada pessoa nascida de novo.
CRISTIANISMO NÃO É UMA RELIGIÃO. CRISTIANISMO É CRISTO VIVENDO DE
NOVO E EXPRESSANDO-SE ATRAVÉS DE NÓS.
Aplicação pessoal
1. Quanto do que os primeiros cristãos faziam tinham relação com seus interesses
pessoais?
2. Vamos orar para que o Espírito Santo nos capacite a viver o verdadeiro cristianismo.

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

Isabel - 02/11
Cristiane - 03/11
Jefferson - 04/11
Ana Julia - 05/11

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
CANTATA 2014 - UM NATAL INESQUECIVEL: Ensaios todos os domingos, às 15:30hs
Interessados, por favor procurar Jurema, a partir de hoje.
REUNIÃO DE MULHERES: No 15/11 teremos nossa última reunião de mulheres do
ano. Você vai se surpreender com o agir de Deus em sua vida. Será às 16:00hs.
Participação de Mara Onasis.
REUNIÃO DE CASAIS: Dia 23/11, a partir das 09:00hs teremos “O Café da Manhã”
com os casais da igreja e com os casais que participaram do Retiro no Hotel Stella Maris.
BAZAR BENEFICENTE: No 06/12 vai acontecer o maior evento beneficente da igreja.
Ele é beneficente em todos os sentidos, porque ajuda muitas famílias em nosso bairro a
comprar presentes para os filhos, roupas para o final de Ano e muito mais e também
ajuda o projeto recriar na cidade baixa.
CANTINA: Próximo domingo, nossa querida irmã Luciana “mão Santa” fará um maravilhoso
Acarajé para ser vendido após o culto.

