ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

DIÁCONO

JORGE/GRAÇA

-

VANDINHO/DENISE

Intercessão

Elisangela/Miralva

-

Tati/Josiane

Ofertório

Jorge/Roque

-

Marcelão/Vandinho

Música

M. Louvor

-

M. Louvor

Recepção

Liliane/Ilma/Amanda

-

Bete/Simone/Josilda

Som

Cláudio

-

Basílio

Min. Infantil

Bete/Dilzeth/Ramon

-

Cirlene/Fernanda/Joice/Paulo

QUARTA

DOMINGO

MURAL
MINISTÉRIO JOVEM!
Olá Pessoal, a nossa escola bíblica deve começar no horário, portanto não deve haver atrasos. A gente sabe que
ninguém gosta de chegar atrasado no Baba ou no caso das meninas, no salão de beleza, principalmente quando
marca a hora. Em ambos os casos chegar atrasado significa perder a vez. Então, você não deve perder a sua vez
também nas coisas de Deus – Seria uma grande perda, não é verdade?

Olá, Seja bem vindo!
Você veio aqui porque Deus tem interesse em transformar a sua vida e abençoar você. A sua
presença muito nos alegra. Receba nosso carinho e sinta-se amado por Deus e pela igreja!

DESTAQUE!
MINISTÉRIO DA PROVIDÊNCIA

ministériodaprovidencia@gmail.com.br
cvfinforma@gmail.com
Obrigado por seu apoio nas reformas, a sua ajuda foi muito importante, Pr. Paulo.

Rua Silveira Martins, Nº. 2568, Cabula – Ao lado do Master Shopping Cabula, em frente à
UNEB (71) 3231-7774. CEP: 41.150-000

Salvador, 08 de Dezembro

Boletim Dominical - No 39/2013

GRUPOS FAMILIARES
BARRA
 Veloso & Jusa - Quinta-feira 19:30hs;
tel.: 3011-0345/9929-800
9/8879-1005

COMO SER UM CRISTÃO ATRAENTE

PR. PAULO

“Ninguém despreze a tua mocidade; mas sê o exemplo dos fiéis” na palavra, no trato, no amor,
no espírito, na fé, na pureza”. 1Tm. 4.12.
Apresentamos, a seguir, as palavras de um senhor que possui bom conhecimento teórico e
prático da Bíblia: "Esse é um problema que sempre ocorre. Os mais velhos normalmente têm
uma grande dificuldade em admitir que jovens estejam tendo alguma responsabilidade, em
face dos direitos que eles têm, e hesitam muito em aceitá-Ios como líderes. E podemos
facilmente entender que os jovens fiquem irritados quando os mais velhos Ihes ficam
lembrando de sua imaturidade e inexperiência, tratando-os com desprezo" (Stott, p. 120).
Essa afirmação é uma verdade na vida dos jovens de miutas igrejas. Qual a reação que um
jovem líder deve ter em um contexto como esse? A reação natural seria a de agressividade
devido ao orgulho ferido. Porém, essa reação não traz o respeito que nós, jovens, almejamos
por parte dos mais velhos e, ainda gera divisão entre jovens e adultos na igreja local.
Na base bíblica desta lição, o apóstolo Paulo ensina a Timóteo que o melhor a fazer é
buscar uma vida cristã que seja padrão para outros e, assim, ser respeitado como líder.
Seja Padrão dos Fiéis.
Todos têm um padrão, um referencial a seguir. O padrão de todo cristão é Jesus. Nós
devemos buscar esse padrão para que possamos dizer, assim como Paulo, que as pessoas nos
imitem, pois nós imitamos a Cristo (1Co. 11.1). A questão é: em que devemos ser padrão dos
fiéis?
1. Na palavra
"Seja. porém. a tua palavra: Sim. sim; não. não" (Mt. 5.37). A sua palavra é firme e de
confiança? Você é daqueles que precisa empenhar a palavra com juramentos e promessas,
pois ninguém confia no que você diz? Você empenha sua palavra com horários, mas não
cumpre? Um jovem que é padrão na palavra cumpre com o que diz. Alguém já disse que “se a
palavra de uma pessoa não tem valor então essa pessoa também não tem valor algum”.
2. No procedimento
Há uma frase antiga que se encaixa perfeitamente aqui: "O que você faz fala muito mais alto
do que o que você diz". O jovem deve ser padrão no que fala e no que faz.
3. No Amor
Não confunda gostar com amar. Biblicamente é possivel você não ter afinidade com uma
pessoa, mas assim mesmo amar. É só atentar para as caracteristicas do amor em 1Co. 13. 4-7.
4. Na fé
É quanto você realmente confia em Deus. Por meio das tentações, provações, lutas e
dificuldades é que as pessoas vão ver se você é padrão na fé.
5. Na pureza
Qual o domínio que você tem sobre os seus desejos e vontades? É por aí que medirão a sua
pureza.
Se você apresentar esse padrão, as pessoas irão respeitá-lo. O jovem cristão deve mante-se
firme em sua palavra, em seu procedimento, no amor para com os outros, na confiança em
Deus e no controle dos desejos para que todos percebam a pessoa de Cristo nele.

BROTAS
 Márcio & Tati - Quinta-feira, às 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171
CABULA V
 Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363
CABULA VI
 Vandinho & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693
FEDERAÇÃO
 Miralva - Terça 19:30hs;
cel.: 3237-5626

GARIBALDI
 Amélia - Quinta 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604
RETIRO
 Deusdete & Luciana - Terça 19:30hs;
cel.: 8626-3408
SABOEIRO
 Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9908-4618.
 Sérgio & Rosana - Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
SÃO GONÇALO
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

Leila – 10/12
Daniel (Carol) – 14/12
Gabriel (Lívia)– 14/12
Paulo Cerqueira – 14/12

ATENÇÃO - AVISOS
MUSICAL DE NATAL: O Nosso Musical de Natal será dia 22/12, portanto não deixe de
convidar amigos e parentes para este grande evento da Comunidade Vida em Família.
CÉLULA DE JOVENS: Todos os Sábados, às 17:00hs.
CONFRATERNIZAÇÃO DOS JOVENS: Clube do Sindicato dos Funcionários do Poder
Judiciário da Bahia, estrada do CIA, dia 14/12. Será sensacional, não perca! Outras
informações com Sérgio e Rosana.
BAZAR: O nosso Bazar foi um sucesso. Todo o recursos arrecadado será doado ao
Recriar.
ENCONTRO DA LIDERANÇA: Não esqueçam do nosso encontro dia 15/12 – 10:00hs
para juntos estudarmos o livro: Os Feitos Notáveis da Cruz. Pr. Paulo.9954-9036, falar
com Elis.

