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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

O QUE FAREMOS EM 2016? – 2Tg. 4.13-15

Pr. Paulo

“Eia agora vós, que dizeis: Hoje, ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano,
e contrataremos, e ganharemos; Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque,
que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar do
que devíeis dizer: Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo”. Tg. 4.13-15.
Um dos maiores desafios que podemos encontrar pela frente é a incerteza da vida. No
mundo inteiro as pessoas gastam muito dinheiro tentando prever os acontecimentos
futuros.
E não importa se for uma crendice popular como a prática de tentar adivinhar o futuro
por meio de cartas ou simplesmente a atuação dos especuladores do mercado financeiro;
todos estão à procura de alguém que possa dar algumas pistas do que vem pela frente, e
não tem sido diferente também quando se trata das coisas da fé.
Infelizmente, boa parte das pessoas andam procurando atalhos na vida, elas acreditam
que podem encontrar um jeito de saber o que se passará depois, mas a palavra nos adverte
categoricamente: “não sabeis o que acontecerá amanhã”; e isso tem gerado ansiedade em
muita gente.
O futuro é imprevisível. Quem poderia imaginar que o país estaria enfrentando uma forte
crise após esses últimos anos de crescimento? Quem poderia imaginar que o mundo poderia
ser abalado pela ameaça terrorista dos radicais mulçumanos, como vem acontecendo
ultimamente. Quem pode saber o que vai acontecer no dia de amanhã?
O que podemos observar nessa nova geração que deseja conquistar o mundo, tem muito
a ver com presunção. Como diz a palavra: “Mas agora vos gloriais em vossas presunções; toda
a glória tal como esta é maligna” (Tg. 4.16).
E por que é maligna? Porque de alguma maneira as pessoas vêm acreditando na mentira
de satanás de que podem viver sem Deus. E quanto mais o homem tenta viver sem Deus,
mais ele afunda em sua presunção maligna.
Um período como esse nos leva a refletir sobre a nossa meta maior de vida. Não
podemos ceder à tentação de ficarmos presos as nossas listas e objetivos de final de ano
apenas; tais como: emagrecer, comprar e vender, ou simplesmente mudar de vida. Deus tem
algo maior para nós, Deus tem planos muito maiores para cada um de nós! (Jr. 29.11)
Não podemos deixar as oportunidades de Deus escaparem de nossas mãos, não
podemos nos prender às coisas terrenas tão somente, não podemos esquecer que nossa
vida “é um vapor que aparece um pouco, e depois se desvanece”.
Talvez o nosso maior desafio para o ano de 2016, seja nos desvencilharmos dos planos
mesquinhos e mundanos deste tempo e nos enchermos da vontade de Deus para fazermos
diferença num mundo tão ocupado com coisas vazias e passageiras.
Vidas precisam ser salvas, casamentos precisam ser restaurados, adolescentes precisam
ser libertos e jovens precisam deixar a vida leviana que levam. Deus deseja que sejamos os
agentes dele para essas coisas acontecerem em 2016! Deus abençoe a todos neste novo ano!
da sua vida. O avivamento virá sobre você, primeiramente, depois sobre a sua família, igreja e

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
Bruno - 28/12
Adriana Cortês - 28/12
Milena - 30/12

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 ESPIRITUAL 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!
Recesso do Ministério Infantil: Amados a partir de 28/12 até 13/02/2016 faremos um
pequeno recesso, retornando as atividades em 14/02/2016. Muito obrigado a todos!
ESTACIONAMENTO: Escala: Hoje - Líder: Emanuel / Prox. Domingo – Sérgio.

