ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

DIÁCONO

JORGE/GRAÇA

VELOSO/JUSA

Intercessão

Tati/Leda

Márcia/Deusdete

Ofertório

Bomfim/Jorge

Bomfim/Jorge

Música

M. Música - Elisângela

M. Música - Rosana

Recepção

Bete/Josilda/ESouza/Leila

Vanessa/Alice/Diana

Som

Basílio

Cláudio

Min. Infantil

QUARTA

Jutânia/Juliana/Louise/Alex
Felipe/Jessica/Jefferson/Rosa

DOMINGO

Salvador, 29 de NOVEMBRO

B. Dominical - No 47/2015

Jutânia/Luana/Fernanda/Dani
Geisa/Wellington/Lucas/Diana

MURAL JOVEM
ORAÇÃO PELA IGREJA PERSEGUIDA - https://www.portasabertas.org.br/

Cristãos sírios falam sobre seus anseios, medos e dificuldades - A população de Homs,
localizada na região central da Síria e principal reduto opositor ao governo do presidente Bashar
Al Assad, é a que mais sofre com os confrontos entre rebeldes e as forças armadas.

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!

“Uma igreja Família, Vivendo o Amor de Cristo, Alcançando o
Próximo e Formando Discípulos”.

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

PASSOS PARA O AVIVAMETNO - 2Cr.7.14-15.

Boletim Sede

AVIVAMENTO

Avivar é oferecer vida (João 10.10). Foi o que aconteceu quando o homem estava morto em
delitos e pecados e recebeu vida na morte e ressurreição de Cristo. Fomos incluídos na morte de
Cristo para perdermos nossa vida de pecado e injustiça (Ef. 2.1-3), e ressuscitados juntamente
com ele para ganharmos a sua vida de justiça e santidade (Rm. 6.4-5). No avivamento, a
pregação do Evangelho realiza o milagre de transformar o iníquo pecador num santo e justo
filho de Deus.
“O evangelho não é alguma coisa que nós vamos à Igreja para ouvir; mas algo a dizer quando
saímos da igreja”. Rev. Vance Haver.
Há em nossos dias grupos chamados cristãos declarando experimentar um avivamento.
Mudaram suas formas de culto, mas não há mudança de vida. Se queremos avivamento, o
primeiro passo a ser dado é acertar nossa vida com Deus. E o caminho para isso é o
arrependimento.

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

GARIBALDI
 Amélia - Terça 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604

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

RETIRO
 Deusdete & Luciana - Quinta 19:30hs;
cel.: 8626-3408

CABULA V
Elias & Elisângela - Segunda 20:00hs; Cel.:
8738-7078/8602-9891

SABOEIRO
 Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9928-4618

CABULA IV
 Paulo & Cida - Sábado 16:00hs;
tel.: 8877-1862/cel.: 8780-3233/3018-1803

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

FEDERAÇÃO
 Miralva - Quinta 19:30hs;
cel.: 3237-5626

SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana - Quinta 20:00hs;
tel.: 8850-2213; 9685-1252; 3045-2145tel.:
3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

SAUBARA
 Léo & Taty - Quarta 19:30hs;
cel.: 8699-5241 Cel.: 8622-6740

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Marcelo Neves - 29/11
Yuri - 06/12

ARREPENDIMENTO

Arrepender-se é experimentar metanoica, é mudar de mente, de um propósito ou de direção.
É um sentimento de rejeição sincera, por parte do pecador, ao seu comportamento pregresso, e
que resulta na intenção de um retorno contrito à lei moral de Deus.
O pecado deve ser extirpado porque produz morte. Deve ser tratado como pecado, pelo
nome; não por fraqueza, doença, ignorância, hereditariedade ou trauma psicológico. Qualquer
desejo por avivamento que não venha reconhecer o pecado e abandoná-lo é leviano.
“O verdadeiro arrependimento odeia o pecado, e não apenas teme a penalidade; odeia o
pecado mais que tudo, porque descobriu e experimentou o amor de Deus”. W. C. Taylor.
HISTÓRIA

O avivamento provocado por Evan Roberts no país de Gales em 1904 durou apenas nove
meses, porém neste tempo marcou o mundo. Os frutos, os resultados do avivamento, foram
bons: uma pesquisa feita seis anos depois do avivamento descobriu que 80% dos convertidos
continuavam sendo membros das mesmas igrejas onde tiveram se convertido. Porém, isso não
significa que os outro 20% tivessem se desviado, porque muitos se mudaram para missões
independentes ou novas denominações.
Os efeitos do avivamento estenderam-se muito além dos cultos e reuniões de oração. Os
bares e cinemas fecharam. A presença de Deus "parecia ser universal e inevitável", invadindo
não somente as igrejas e reuniões de oração, mas se manifestando também "nas ruas, nos trens,
nos lares e nas tavernas". Os quatro pontos da mensagem de Evan Roberts eram:
1. Confesse todo pecado conhecido, recebendo perdão através de Jesus Cristo;
2. Remova qualquer coisa em sua vida sobre a qual você tem dúvidas ou se sente inseguro;
3. Esteja pronto a obedecer ao Espírito Santo imediatamente;
4. Confesse publicamente o Senhor Jesus Cristo. Pergunta: Você deseja experimentar de verdade
um avivamento na sua vida, na sua igreja e na sua nação? Qual a sua parte para que isso
aconteça?
Reflexão para semana: Aplique estes pontos da mensagem de Evan Roberts em todas as áreas

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

RETIRO DE CARNAVAL DOS JOVENS: Queridos jovens, faltam apenas 17 vagas a serem

preenchidas para o acampamento. Quem entregar a ficha cadastral após o preenchimento
das vagas, ficará impossibilitado de participar do evento, as vagas são limitadas. Quem
pegou a ficha de inscrição e não devolveu, nem pagou a primeira parcela precisa acertar
isso, oK!
BAZAR BENEFICENTE: O nosso Bazar será no dia 05/12, a partir das 09:30hs - e as

doações podem ser feitas da seguinte forma: você pode doar: Móveis, Utensílios, Roupas,
Decoração, e outras coisas. Pode conseguir doações com amigos também. Geralmente,
neste período muita gente faz doações. Fique atento!
CULTO INFANTIL ESPECIAL: No dia 13/12 haverá o nosso culto especial das crianças.

Será às 18:00hs, portanto convidem outras crianças.

ATENÇÃO: Pais/responsáveis pelas crianças que estão participando das coreografias/louvor
Kids. Estamos na reta final dos ensaios, é muito importante que vocês tragam as crianças
para os ensaios finais. Não faltem e nem se atrasem, obrigado. Vai ser lindo!
ESTACIONAMENTO: Escala: Hoje - Líder: Paulo Sé / Prox. Domingo – Paulo Cerqueira.

