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-
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-
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Bomfim/Roberto
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DOMINGO

-

M. de Louvor - Rosana

E. Soares/Josilda/Jaciara

-

Diana/Alice/Heriana/Nalva

Basílio

-

Wellington

Milena/A.Luísa/Magnun
W.Bruno/Jessyca/Michela
Alexan/Juliana/Lucas/Luciana

-

Emanuel

Laíze/Letícia/Luanna
Larissa/Vini/Cândida
Diana/Wellington
Basílio

MURAL
Domingo da Igreja Perseguida - https://www.portasabertas.org.br/
O DIP é um movimento de oração para que a Igreja Perseguida tenha perseverança, paciência
e alegria por estar firme em Cristo Jesus. Neste ano, convidamos você para se juntar a nós para
orar e agir em favor dos cristãos no Iraque e Síria.
29 de Maio de 2016.

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!

ANIVERSARIANTES
Danilo - 16/08
Ara Poty - 16/08
Ana Silvia (Cia) - 19/08
Veloso - 18/08
Elisângela - 21/08
Fernanda Massaranduba - 28/08

R E U N I Õ E S

.............................................
CELEBRAÇÃO – DOMINGO 18:30Hs
CULTO DE ORAÇÃO – QUARTA 20:00Hs

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.

SALVADOR
Salvador, 21 de AGOSTO
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GRUPOS DE COMUNHÃO – EDIFICAÇÃO – MULTIPLICAÇÃO
ACUPE DE BROTAS

SABOEIRO – CAMPUS EXPERIMENTAL

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

QUEREMOS VER JESUS – JO.12. 20-24.

PR. PAULO

INTRODUÇÃO
O alvo maior e final na vida de todo cristão deve ser tornar-se como Jesus. Viver como Jesus viveu, andar
como Jesus andou e fazer o que Jesus fez. O padrão do cristianismo é Jesus. O que a nossa sociedade mais
precisa para crer em Deus e no poder do Evangelho é ver Jesus nas palavras, ações e atitudes dos cristãos,
pois somos discípulos de Jesus.
PERGUNTAS: Você conhece algum cristão vivendo como Jesus? Conhece algum cristão fazendo o que
Jesus fez?
Os gregos queriam ver Jesus. Hoje, como as pessoas poderão ver Jesus? A resposta é bem simples, mas
muito desafiadora: eles verão (ou não) Jesus na vida de seus discípulos. Por isso, o nosso chamado e a
nossa vocação é para manifestar Jesus Cristo através de nossas palavras, ações práticas, atitudes, do
caráter e de toda a nossa maneira de ser e viver, e assim manifestar o nome, a salvação e a glória do
Senhor Jesus em todos os lugares.
1. AS PESSOAS PRECISAM VER JESUS. (João 12.21).
Esse é o maior clamor da sociedade atual: “Queremos ver Jesus”. Em geral as pessoas querem Jesus, mas
elas estão cansadas de novas placas de igrejas, de religião enganosa, de fraude, de hipocrisia, de religião
sem prática. Elas querem ver Jesus manifesto em nossas palavras, ações e atitudes.
Nós somos chamados não somente para seguir a Jesus, mas também, para manifestá-lo, representá-lo na
terra, vivendo uma vida semelhante à dele. (Romanos 8.29).
Como discípulos, temos que refletir diariamente o amor de Cristo, a graça de Cristo, o caráter de Cristo, a
santidade de Cristo, a fé de Cristo, a humildade de Cristo, a bondade de Cristo, a alegria de Cristo, revelar
ao mundo o coração de Cristo.
Você já pensou que, como discípulos de Jesus, nós somos a única Bíblia que muitas pessoas lerão Para que
possamos manifestá-lo em nossa sociedade, Jesus garante a sua presença conosco todos os dias. (Mateus
28.20). Como discípulos, nós somos um com Jesus, por isso, nós podemos manifestá-lo através da nossa
vida (1 Coríntios 6.17). Para que possamos manifestar Jesus ao mundo, testemunhando com poder, Ele
nos dá o Espírito Santo. (Atos 1.8). Precisamos orar diariamente: “Senhor Jesus vem andar comigo!
Espírito Santo, dá-me poder para manifestar o Jesus que vive em mim”!
2. JESUS É O GRÃO DE TRIGO ORIGINAL QUE MORREU POR NÓS PARA QUE SEJAMOS PARECIDOS COM
ELE. (João 12.24).
Aparentemente sem sentido, Jesus menciona um grão de trigo que, ao morrer, dá muito fruto. Que fruto?
Obviamente, grão de trigo irá produzir trigo. Então, o que Ele está dizendo é que Se Jesus morreu para dar
fruto, que fruto será produzido? Obviamente Jesus produzirá “jesuses”. Jesus é o grão de trigo original
que morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Se recebemos a Cristo, ele nos dará a sua vida, para
que o mundo posso vê-lo em nós.
Deus o Pai nos ama tanto que Ele quer que sejamos simplesmente parecidos com Jesus. (Romanos 8.29).
Ele está formando uma gloriosa família com muitos filhos e filhas semelhantes a Jesus, sendo Ele o
primogênito entre muitos irmãos. É com esta família espiritual que viveremos a eternidade.

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

Paulo & Jane - Quinta-feira, às 19:30hs; tel.:
8824-2012/3383-6210
CABULA V
Elias & Elisângela - Segunda 20:00hs; cel.
8738-7078/8602-9891

Emanuel & Ana - Quinta 20:00hs;
tel.: 8850-2213; 9685-1252; 3045-2145
IMBUI
Beijo & Fernanda – terça 19:30hs
99967-0040

CABULA IV
Basílio & Ilma - Sábado 16:00hs;
tel.: 9 9703-4134
FEDERAÇÃO
Miralva - Quinta 19:30hs;
tel. 3237-5626
SAUBARA
Léo & Taty - Quarta 19:30hs;
Cel. 8699-5241 cel. 8622-6740
GARIBALDI
Amélia - Terça 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel. 8761-7604
SABOEIRO - CAMPUS EXPERIMENTAL
Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel. 9928-4618

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
ENCONTRO COM DEUS: O Nosso Encontro Bem-Vindo à Familia será em outubro. Já
fechamos a data com o acampamento - Ele vai acontecer nos dias 21, 22 e 23 de outubro de
2016. Ele vai ser TREMENDO! Em todos os aspectos, quem for verá! Dê um passo de fé, Deus
é dono do ouro e da prata, se você crer e trabalhar, Deus vai prover o recurso.
REUNIÃO DE MULHERES: Dia 13/08 (próximo sábado) teremos a Reunião de Mulheres –
Será às 17:00hs. Vai ser muito bom, venha e traga visitantes.
SOS FAMÍLIA: No próximo sábado (27/08) vai acontecer a reunião do SOS família aqui na
igreja. Todos estão convidados.
JOVENS: Nossa reunião de Jovens está agendada para o dia (03/09). Jovens vocês são parte
do exército de Deus, por isso são mais que vencedores. Vamos vencer o inimigo!
VIGÍLIA DE ORAÇÃO: Dia (26/08) Deus vai ouvir a sua oração. Então, venha falar com ele
sobre seus anseios, suas necessidades e problemas. Venha conhecer a vontade dele para
você.
REUNIÃO DE LIDERES Nossa segunda fase do estudo para a liderança vai acontecer dia

(04/09), às 09:30hs. Será na Comunidade, não faltem!

