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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!

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

UM NATAL INESQUECIVEL

Pr. Paulo

Texto Chave: Lc. 1.26-38
A história do nascimento de Jesus costuma ficar esquecida na estante do imaginário
popular durante a maior parte do ano. Em dezembro, nós a recuperamos, tiramos o pó e a
deixamos brilhar por algumas semanas. Logo, depois do Natal, ela é devolvida à estante e a
deixamos lá por mais onze meses.
Entretanto, essa história maravilhosa tem significado para cada dia de nossa vida. Ela
contém uma mensagem de esperança, a qual diz que Deus sempre se lembra de suas
promessas e as cumpre em tempo perfeito.
Essa história, nos deixa saber que Deus usa pessoas comuns que o amam para realizar
coisas extraordinárias em favor de seu reino. Ela ainda nos encoraja a crer que Deus pode
fazer nascer em nós algo grandioso, mesmo quando sabemos não existir nenhuma
possibilidade de que isso aconteça. Ela também nos assegura que, com Deus, nada é
impossível.
Por fim, a história do natal nos lembra que Deus nos amou a ponto de enviar seu filho uma parte dele próprio - para viver conosco como uma luz no meio de nossa escuridão, e
uma esperança no centro de nosso desânimo, a fim de andarmos permanentemente com
ele. Essa é uma história para todos os meses do ano.
“Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deulhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome; Os quais não
nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus”.
Jo. 1.11-13.

O Natal tem sido mal interpretado desde do seu início, quando o povo aguardava a
chegada pomposa de um rei, mas Jesus nasceu silenciosamente num estábulo. O povo
aguardava que ele fosse rico e ilustre, mas Jesus viveu entre os pobres. O povo aguardava
ostentação, mas esta só pôde ser vista na esfera espiritual, pelos olhos humildes. Jesus veio
atender às necessidades do mundo, mas as pessoas o rejeitaram por não ser o que elas
queriam. O natal é inesquecível porque trata-se de uma resposta de Deus ao clamor dos
oprimidos. Sl. 9.12.
Jesus tornou-se um santuário para aqueles que o adoram e uma cilada para os que o
desprezam. Ele foi um espelho para refletir as motivações do coração humano, tanto boas
como más. Tornou-se a esperança para os que estavam desesperados em razão da dor,
enfermidade, tristeza e sofrimento. Visitou pessoas que viviam num beco sem saída e
capacitou-as a superar as circunstâncias. Permaneceu ao lado dos desprotegidos. Veio para
as pessoas que necessitavam do seu Amor e Poder, interviu na vida delas e mudou-as para
sempre.
Deus nos amou a ponto de vir ao mundo como ser humano, para estar conosco. Para
mostrar que ele sempre cumpre as suas promessas. Para nos dar vida eterna. Para se
relacionar com a gente. Natal não é somente luzes e arvores enfeitadas, é precisamente um
tempo de conhecermos o Amor verdadeiro de Deus. Este amor permanece para sempre
naqueles que o conhecem a ponto de poder ser repartido com os outros. Por isso essa
história nunca termina, por isso o Natal é Inesquecível!

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

Bruno - 28/12
Milena - 30/12

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
FELIZ NATAL: Amados irmãos, somos desafiados a expressar em todo o tempo e não
apenas nestes dias aquilo que verdadeiramente está dentro de nós “a alegria e a paz”
provenientes do verdadeiro natal: “Cristo em Nós”. Por tudo isso, desejo a todos vocês
um Feliz Natal!
CULTO DE FINAL DE ANO: O culto de Réveillon começará às 22:00hs. Após o culto,
teremos um jantar para toda a igreja, portanto as mulheres que vão participar precisam
procurar a Pra. Viviane, ou mesmo ligar para ela (9913-4086/3231-7774), para saberem
o que deverão trazer, e juntos partilharemos o pão, como a igreja primitiva fazia em
amor.
ATENÇÃO PAIS: Hoje não haverá culto infantil, portanto, todas as Crianças deverão
permanecer ao lado de seus Pais no culto.

