ESCALA DE
SERVIÇO
DIÁCONO

HOJE

QUARTA

JORGE/GRAÇA

DOMINGO
EVANDRO/DENISE

Intercessão

Jusa/Elisângela

Miralva/Leila

Ofertório

Jorge/Elias

Vandinho/Sidão

Música

M. Música - Daniel

Recepção

Bete/Ana/Vanessa

Som

Basílio

Min. Infantil

Rosana

M. Música - Uendel
Graça/Ilma/Jenifer
Cláudio

Bate/Larissa/Ana
Luana/Jefferson/Felipe

Bete/Larissa/A. Amélia/Milena
Wellington/A. Luisa/Luana/Bruno
Jeffers/Alexan/Paulo/Felipe

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 CAPACITADO

Mark Driscoll

“Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para
cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para
profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores”. Ef. 4.10-11
Deus é Pai, e o ministério cabível a todo cristão, se assemelha a ir trabalhar com o
pai. Como disse Jesus: "sem mim nada podeis fazer" (Jo. 15.5). Sabemos que Ele e o Pai
são um!
Jesus passou a maior parte de seu ministério trabalhando como carpinteiro,
glorificando a Deus e servindo as pessoas ao lado de José, seu pai adotivo. Nos últimos
três anos de sua vida, ele pregou, ensinou, curou, alimentou, evangelizou, liderou, entre
outras coisas, e depois morreu na cruz por nossos pecados, foi enterrado, ressuscitou
dos mortos e ascendeu ao céu, de onde governa, ainda realizando sua obra.
O ministério de Jesus continua hoje na terra por meio da igreja. Mediante o Espírito
Santo, ele promove nossos dons e talentos (1Co 12.11; Hb 2.4), os quais nos habilitam a
efetuar uma obra valorosa para Deus. Os dons conferidos pelo Espírito são concedidos
apenas pela graça de Deus. Uma vez que Deus sabe do que precisamos, o que o futuro
reserva e do que as igrejas carecem, ele nos confere dons específicos para a vida da
igreja. Na prática, isso significa que você é capacitado por Cristo e necessário na igreja.
Algumas pessoas fazem confusão sobre sua atuação na igreja. Nem todo crente é
chamado a exercer os cinco dos ministeriais de efésios 4, mas todo crente é chamado à
"obra do ministério". Tal obra inclui emprego, família, igreja e comunidade, amando e
servindo pessoas em sua vida em prol de Jesus Cristo.
Um ministério eficiente na igreja é aquele que transforma a vida do convertido num
instrumento de Amor, serviço e reconciliação entre Deus Pai e o mundo perdido. Essa
visão quebra o desejo de competição.
Boa parte de irmãos não participam de nenhum ministério na igreja, porque
imaginam ter problemas de relacionamentos com outros irmãos. E isso é verdade! Eu
não sei se você já ouviu aquela frase: “Se um dia você encontrar uma igreja perfeita, por
favor não entre, pois ela deixará de ser perfeita”.
Há uma ironia nesta questão de ficar procurando defeitos na igreja, talvez o fato de
percebermos os defeitos indique que nós e nossos dons se fazem necessários ali. O
melhor, é parar de reclamar e começar a servir com humildade visando a atender as
necessidades da igreja. Essa visão é fundamental para a edificação da igreja, porque tem
irmãos que servem visando às suas necessidades.
Embora os dons sejam importantes, deve-se notar que eles não são a coisa mais
importante. De acordo com Paulo, o amor é mais excelente que todos os dons, e estes, se
não usados em amor, são inúteis (1Co. 13.1-3). Assim, devemos exercer nossos dons,
com o coração de Deus, amando e servindo a igreja em nossa "obra do ministério", como
fez Jesus por nós.

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

Amélia 08/10
Edimilson (Miralva) 09/10

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!
CULTO ESPECIAL - DIA DAS CRIANÇAS: No domingo dia 12 de outubro haverá uma
programação especial para o dia das Crianças. Neste dia, o culto vai começar as 18:00hs
e teremos: Louvor Kids, a peça "O Jardim da Criação", Coreografia kids e uma
Ministração Especial aos pais com a Pastora Elizabeth, da Igreja Batista do Garcia.
CANTATA 2014 - UM NATAL INESQUECIVEL: Ensaios todos os domingos, às 15:30hs
Interessados, por favor procurar Jurema, a partir de hoje.
CONSAGRAÇÃO DE CRIANÇA: Apresentaremos hoje a pequena Lara Maria Carvalho
Barros, filha de nossa querida irmã: Alane C. Carvalho Barros e Edivaldo B. Barros.

