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SERVIÇO

HOJE

DIÁCONO

SIDNEY/OLGA

MÁRCIO/TATI

Intercessão

Márcia/Ara

Leila/Deusdete

Ofertório

Sérgio/Sidney

Paulo (Jane)/Márcio

Música

M. Louvor - Rosana

M. Louvor - Uendel

Recepção

Bete/Josilda/Eliana

Ana/Vanessa/Ana Alice

Som

Basílio

Cláudio

Min. Infantil

A. Luísa/A. Amélia/Alexandre
Geisa/Lucas/Rosa

Milena/Fernanda/A. Silvia
W. Bruno/Jefferson/Ruth

QUARTA

DOMINGO
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Boletim Dominical - No 11/2015

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

A respeito de todo o terror que estamos vendo atualmente no mundo, o Estado Islâmico
vem protagonizando a maior e mais sangrenta perseguição à igreja de Cristo dos últimos
tempos, portanto é preciso nos posicionarmos em Oração Incessante conforme At. 12.5; para
enfrentar a Satanás e seus instrumentos. Visite o Site acima para saber mais sobre o (DIP).

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

MARCAS DE UMA PESSOA SEGUNDO O CORAÇÃO DE DEUS – Gl. 6.17; Mc. 1.35.

Pr. Paulo

Tudo o que a gente tem começou um dia com um desejo. Seja a profissão, a família e os bens.
Uma pessoa segundo o coração de Deus é alguém que anseia por agradar a Deus; é aquela
pessoa que possui um coração que obedece. E isso me faz pensar o seguinte: “a obediência a
Deus e a sua palavra não é uma questão de desejo somente, mas de disciplina principalmente”. Eu
acredito que nossa dificuldade em obedecer plenamente a Deus se dá por falta de hábito.
Portanto, a primeira marca que abordaremos trata exatamente desta questão:
Vimos na semana passada que Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele
desejava fazer a vontade de Deus At. 13.22. Essa verdade se aplica também a qualquer um que
deseja ser segundo o coração de Deus hoje. É muito importante conhecer a vontade de Deus - e
obedecê-la. Existem três formas muito comuns para conhecer a vontade de Deus:
1. Através da Palavra de Deus - Leitura bíblica.
2. Através da Comunhão Com Deus - Oração
3. Através do Relacionamento Com os Irmãos – Discipulado

O apóstolo Paulo entendia o valor da palavra de Deus e por isso orientou o seu discípulo
Timóteo da seguinte forma: “Persiste em ler, exortar e ensinar...” 1Tm. 4.13.
A primeira característica tem a ver com a Obediência - Palavra.

A bíblia nos dá todo o conhecimento necessário sobre a pessoa de Deus, sua vontade e o seu
caráter - por meio da palavra conhecemos os desígnios de Deus. 2Tm. 3.16. Conhecer a vontade de
Deus é mais simples do que você imagina, obedecê-la é mais viável do que você pensa. Mt. 11.30.

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

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

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

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

CABULA V
 Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363

SABOEIRO
 Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9908-4618.

CABULA IV
 Paulo & Cida - Sábado 16:00hs;
tel.: 8871-1862/cel.: 8780-3233/3018-1803

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

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

SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Felipe Carmo - 19/03
Hélia - 20/03
Luciana Nogueira - 24/03
Cláudio (Rosangela) - 26/03
Juliana Aragão - 27/03
Giovanna (Rosangela) - 28/03

ATENÇÃO - AVISOS

A segunda característica tem a ver com a Comunhão - Oração.

A Bíblia mostra do começo ao fim, que as pessoas que buscavam a Deus tinham o hábito da
oração. Jesus tinha o hábito da oração. Por que? Porque ao viver neste mundo difícil e decaído ele
precisava nutrir um relacionamento com o Pai. A comunhão com Deus é uma segurança para a
correta compreensão e aplicação da palavra e da vontade de Deus na vida da gente. É a comunhão
com Deus que potencializa a nossa obediência e nos capacita a praticar a Palavra, que é a Sua
vontade. O relacionamento com Deus viabiliza o alinhamento da nossa vontade corrompida à
vontade dEle - que é boa, perfeita e agradável.
A terceira característica tem a ver com o Relacionamento com os irmãos - Discipulado.

Outra forma de alguém conhecer a vontade de Deus, é por meio do relacionamento com a
igreja. Paulo fala em sua carta Pastoral, escrita a Tito (Tt. 2.3-4) que as mulheres mais velhas
devem ensinar as mais novas a serem prudentes, entretanto, esta orientação serve também para
a igreja de modo geral. Um crente maduro tem condições de melhorar o aprendizado de um
discípulo mais novo, levando-o a compreender e praticar a vontade de Deus de forma adequada.
É importante ressaltar que nessa relação a intenção do coração de Deus é estabelecer uma
espécie de supervisão, e não uma chefia. A diferença é clara!
Líderes autoritários, têm certa dificuldade para observar esta diferença e podem matar o
relacionamento com o irmão (discipulado), assim como os discípulos insubordinados acabam
minando o próprio crescimento. Portanto, é necessário maturidade de um lado e obediência do
outro, para haver crescimento espiritual, tanto na vida do irmão maduro, como na do discípulo.
Deus abençoe a sua vida!

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
Atenção Pais! Vocês que ainda não preencheram o cadastro das crianças que
frequentam o culto infantil, procurar o professor ainda hoje ou irmã Dilzeth.
REUNIÃO DE MULHERES: No dia 21/03, às 17:00hs, teremos a nossa primeira reunião de

Mulheres deste ano. Vai ser maravilhoso ver você aqui adorando a Deus, então traga suas
amigas.
REUNIÃO DE CASAIS: Também está agendado para o dia 28/03, às 20:00hs, a nossa
primeira reunião de casais. Sabemos que a família é alvo dos maiores ataques do inimigo,
venha e receba o que Deus preparou para o seu lar.
RETIRO DE JOVENS: Estamos planejando, no período da “Semana Santa” um retiro para
os Adolescente e os Jovens da igreja em Cabuçu. A partir de 12 anos, já pode se
inscrever!
VIGÍLIA DE ORAÇÃO: Na próxima semana! Dia (27/03) teremos a nossa vigília de
oração mais uma vez quero convocar todos os irmãos da igreja: líderes e liderados. Deus
abençoe, ele quer tocar seu coração.

