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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!
A Comunidade Vida em Família vem parabenizar todos os jovens da igreja que
foram aprovados na Universidade. Vocês são chamados para fazer a diferença como
Cristãos neste novo ambiente estudantil.

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

AMOR: O CAMINHO MAIS EXCELENTE

Pr. Paulo

Nos últimos meses do ano passado tivemos a oportunidade de aprender sobre identidade e
destino, ou seja pudemos aprender um pouco mais sobre aquilo que Deus diz a nosso respeito.
Creio ter sido maravilhoso.
Aprendemos que Ser Santo não é um privilégio apenas de alguns poucos que já morreram, mas
e necessariamente um desafio atual para nós que estamos vivos!
Aprendemos ainda que Somos Abençoados, não somente porque Deus nos dá suas dádivas: a
vida, saúde e a sua prosperidade, mas principalmente porque as suas bênçãos sobre nós são
consequência de estamos em Cristo.
Também vimos que Somos Apreciados, aprendemos que Deus aprecia tudo de bom que cada um
de seus filhos faz por meio do Espírito Santo. E mais recentemente, fomos instruídos a respeito de
Sermos Vitoriosos, o que é muito bom saber.
Vimos muitas coisas edificantes, e embora tenhamos nestes meses aprendido sobre quase tudo
que diz respeito a nossa identidade no Senhor, é preciso falar ainda outra coisa importante.
Acredito que o início de um novo ano, quando as nossas expectativas são renovas em Deus e os
nossos sentidos se voltam para novas oportunidades que ele nos dá, constitui-se o momento
adequado para falar do grande desafio que o nosso Senhor traz para a sua igreja: “Aprender Amar
Mais e Melhor”
Com o passar do tempo a tendência natural do ser-humano é descuidar das coisas, infelizmente.
Parece que as pessoas vão se cansando de cuidar daquilo que não importa mais para elas. Pensando
sobre isso, algo curioso me saltou a mente. À medida que o tempo passa, vamos adquirindo mais
habilidades, mais paciência e experiência de vida, o que deveria resultar em relacionamentos
melhores, em cuidado redobrado, em melhor qualidade de relacionamento cristão, ou seja, as coisas
deveriam melhorar e não piorar sob os nossos cuidados.
Acredito também que não basta saber “Quem a Gente É Em Cristo”. Porque Paulo fala que “O
saber ensoberbece, mas o amor edifica" 1Co. 8.1. Não basta o conhecimento, é necessário algo mais.
Esse algo mais está descrito em Romanos 5.5: “...porquanto o amor de Deus está derramado em
nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado” Rm.5.5. Esta é uma afirmação poderosa para
a igreja de Deus nos dias atuais, dias de corrupção e Violência no mundo inteiro, como diz 2Tm. 3.1.
Nós temos o amor de Deus derramado dentro de nossos corações. Isso é simplesmente
extraordinário. O que nos motiva e direciona a fazer aquilo que o Senhor Jesus fez: Amar as Pessoas
Profundamente. O que tem sido difícil para muita gente, mas Jesus espera que façamos o bem ao
outro e não o mal. Cuidar dá trabalho e Cuidar bem dá mais trabalho ainda!
Que possamos, irmãos, neste ano de 2015 romper com as nossas barreiras, com os nossos
pecados de estimação, com as nossas limitações, com nossa romper com as práticas que
desagradam a Deus e ferem as pessoas. Que possamos ainda, aproveitando este recomeço de ano,
deixar o Espírito Santo iniciar algo especial em nós, como por exemplo, nos encher do Amor de
Deus por aquelas pessoas que a gente vinha nutrido raiva, ódio e amargura. Isso sim é um bom
começo!
Que este ano seja diferente, seja provido de atenção e cuidado mútuo, de perdão e amor sincero,
como diz a palavra: “Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor
fraternal, não fingido; amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro”.1Pe. 1.22.
Deus te capacite a Amar mais e Melhor!

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

Gení - 01/02
Viviane - 01/02
Jandaíra - 02/02
Maria Eduarda - 07/02
Diná - 08/02/01

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
FÉRIAS PASTORAIS: Queridos irmãos, obrigado pelas orações, retornamos em Paz!
MINISTÉRIO INFANTIL: Convocamos para uma reunião importante os professores e
auxiliares do Ministério Infantil, será realizada dia 08/02, às 16:30hs, na Comunidade.
OUTROS AVISOS: Favor Procurar um Diácono ou mesmo o Pastor!

