ESCALA DE
SERVIÇO
DIÁCONO

HOJE

VELOSO/JUSA

Tati/Ara Poty

-

Márcia/Deusdete

Vandinho/Emanuel

-

Bomfim/Pedro

Louvor - Elisângela

-

Louvor - Rosana

Vanessa/Kátia/Geny

-

Ilma/Eliene Soares/Josilda

Basílio

-

Wellington

Laíze/Milena/Ana Luísa
Dani/Vinicius/P. Vinicius
Ramon/Juliana

-

Jéssica/A. Amélia/Fernanda
Alexandre/Luana/Wellington
Jefferson/Diana

Ofertório

Recepção
Som

Min. Infantil

DOMINGO

VANDINHO/DENISE

Intercessão

Música

QUARTA

Garagem

MURAL
Domingo da Igreja Perseguida - https://www.portasabertas.org.br/
O DIP é um movimento de oração para que a Igreja Perseguida tenha perseverança, paciência
e alegria por estar firme em Cristo Jesus. Neste ano, convidamos você para se juntar a nós para
orar e agir em favor dos cristãos no Iraque e Síria.

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!

ANIVERSARIANTES
Rosa - 03/03
Nadson - 03/03
Marcelinho - 04/03

Rosana & Sergio (Bodas de Pérola) 30
anos de casamento - 28/02

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.

Salvador, 28 de Fevereiro

Boletim Dominical Nº. 09/2016

GRUPOS DE COMUNHÃO – EDIFICAÇÃO – MULTIPLICAÇÃO

UM DEUS DE RECOMEÇOS – Lc. 22.54-62.

Boletim Sede

Pedro negou Jesus três vezes e o galo cantou. Eles trocaram olhares, e então Pedro
reconheceu a bobagem que havia feito. Naquele momento, Pedro deve ter se questionado:
“Que tipo de vida é essa que eu tenho com Jesus?”. Um pouco antes Pedro estava
declarando amor, parceria e amizade, mas logo depois negou tudo aquilo que havia dito. A
história de Pedro é a história dos seus erros, acertos, reflexões, esperança e recomeço.
1- Pedro havia abraçado uma espiritualidade de aparência – Pedro falava como Jesus,
usava as mesmas expressões e trejeitos de Jesus, mas ainda não tinha entendido quem era
de fato Jesus. Quando a vida lhe fez perguntas, Pedro não soube responder como Cristo.
Esse é o problema de uma espiritualidade de aparência. Frequentar uma igreja, ler a Bíblia ou
ser um líder não faz de você uma pessoa decente. Só seremos pessoas melhores se os
conceitos que nós aprendemos forem internalizados e praticados em nosso dia a dia. O que
nos define são os valores que praticamos, e não as coisas que apenas falamos ou os
versículos que sabemos de cor. Precisamos conectar o que aprendemos na igreja com a vida
cotidiana.
2- Expressões religiosas e frases de efeito não servem para nada – Pedro disse para
Jesus: “Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte” (Lucas 22.33). Frases de
efeito, na verdade, não servem para nada: “Receba”, “Tá amarrado”, “Queima Jeová” etc.
Cuidado para você não usa-las enquanto seu coração está distante da realidade da vida.
Pedro foi ousado nas palavras, mas quando a vida o pressionou, ele negou tudo o que tinha
afirmado antes.
Uma espiritualidade saudável deixa a gente ser gente, chorar, sorrir, ter dúvidas, se
irritar, falar do que tem ferido o coração e assumir nossa humanidade. A espiritualidade
verdadeira não precisa posar de “toda poderosa”, mas é aquela que segue a Jesus, que foi
gente como nós, que sofreu e soube enfrentar os dramas da vida como ela é.
UMA NOVA OPORTUNIDADE - João 21.15-19 Mais tarde, depois de ressuscitar, Jesus
encontrou-se com Pedro e lhe perguntou: “Pedro, você me ama?”. Ele respondeu: “Sim, eu
te amo”. Então Jesus disse: “Viva aquilo que você diz crer. Tire essas palavras do papel e
coloque esses valores em prática na vida”.
Todo o recomeço em Deus é motivado pelo Seu Amor. Pedro sofreu com a sua atitude
errada, mas o seu recomeço foi através do amor de Cristo. Então, se não for por amor não
será por nada mais! Jesus ofereceu um recomeço para Pedro não pela dor, mas com amor,
com mão estendida. Diante do erro, o evangelho não acusa, mas estende um braço que
levanta e diz “siga-me”.
Reflexão:
Tem gente que vem a Cristo pela dor? Sim, muitos chegam aos pedaços, com medo e
cheios de dúvidas. Mas eles precisam saber que podem chegar em paz, porque Jesus os
chama pelo amor. Assim como Pedro, todos nós podemos recomeçar a vida, pois Cristo
ainda nos ama e nos amará para sempre.

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

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

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

SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana - Quinta 20:00hs;
tel.: 8850-2213; 9685-1252; 3045-2145

CABULA V
Elias & Elisângela - Segunda 20:00hs; cel.
8738-7078/8602-9891
CABULA IV
 Paulo & Cida - Sábado 16:00hs;
tel.: 8877-1862/cel. 8780-3233/3018-1803
FEDERAÇÃO
 Miralva - Quinta 19:30hs;
tel. 3237-5626
SAUBARA
 Léo & Taty - Quarta 19:30hs;
Cel. 8699-5241 cel. 8622-6740
GARIBALDI
 Amélia - Terça 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel. 8761-7604
RETIRO
 Deusdete & Luciana - Quinta 19:30hs;
Cel. 8626-3408
SABOEIRO
 Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel. 9928-4618

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

CASAMENTO: Convite Especial. Próximo sábado acontecerá o casamento de Iris e

Giovanini, aqui na comunidade, às 20:00hs. A igreja está convidada para celebrarmos
juntos este momento de grande alegria com nossos irmãos.
SOS FAMÍLIA: No dia 12 de março, haverá uma reunião importante do SOS família em

nossa igreja para os casais. O tema do Evento: Crise Financeira e a Família. O nosso
Deus é maior que a crise.
No próximo
Veloso/Jusa.
CEIA:

domingo

teremos

a Ceia do Senhor. Diáconos

responsáveis:

