ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

QUARTA

DOMINGO

DIÁCONO

SIDNEY/OLGA

-

EMANUEL/ANA

Intercessão

Tate/Josiane

-

Jusa/Elisângela

Ofertório

Vandinho/Bruno

-

Roque/Paulo (de Cida)

Música

M. Louvor

-

M. Louvor

Recepção

Graça/Jenifer

-

Denise/Jaciara/Paulinha

Som

Basílio

-

Cláudio

Min. Infantil

Taty/Ana/Larissa/Bruno

-

Viviane/Amélia/Fernanda/Jefferson

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

SABEDORIA PARA PROSPERAR II

PR. PAULO

“A sabedoria é a coisa principal; adquire pois a sabedoria, emprega tudo o que possuis na
aquisição de entendimento”. Provérbios 4.7.
A bíblia diz que “as misericórdias do Senhor são a cauda de não sermos consumidos,
novas são a cada manhã”. Lm. 3. 22-23. Eu acredito que isto acontece para o nosso bem! Um
novo dia é sempre outra oportunidade para recomeçar. Quando lemos o Salmo 90.12:
“Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio”; algo me faz
pensar que essa renovação que Deus nos proporciona a cada manhã tem a ver com o
grande objetivo de: “alcançar um coração sábio”.
O cantor Paulo Cézar, grupo logos, em sua música “pescador” diz que a nossa vida está
em busca de algo. E isso é verdade! A gente vê nitidamente as pessoas desesperadas em
busca de muitas coisas. Acho que melhorar de vida é talvez de longe a mais desenfreada e
desesperada busca, mas também estão em busca de paz, amor, amizades verdadeiras e em
busca de companhia. A vida requer mais do que estas coisas, há um desafio maior. Pela
misericórdia de Deus abrimos nossos olhos pela manhã, e se não fosse assim nem
acordaríamos, para buscar a nossa porção diária de sabedoria em Deus.
É importante pensar que se Deus renova a sua misericórdia em nós a cada manhã, ele
renova também a sua sabedoria, a sua paz, alegria, seu amor, prosperidade, santidade e
tudo o mais, como está escrito: “Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz
respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e
virtude”. 2Pedro 1.3.
É preciso crer e reconhecer que toda prosperidade na vida de uma pessoa é
consequência da sabedoria de Deus. Existem diversos textos que falam sobre este assunto
e a gente precisa aplicar o nosso coração no conhecimento da sabedoria Deus.
Sabe irmãos, muitos na igreja não tem coragem para assumir, mas a verdade mesmo é
que eles não tem procedido desta forma. Quantas vezes as pessoas deixam de pedir a Deus
sabedoria por conta de pressa? Por conta de satisfazer um desejo ou pelo simples prazer de
obter algo rápido, são dominadas por um imediatismo infernal.
Outra coisa que também impede as pessoas de buscarem sabedoria do alto é a
teimosia. Por que as pessoas querem fazer tudo sempre do seu jeito? “Busca satisfazer seu
próprio desejo aquele que se isola; ele se insurge contra toda sabedoria”. Pv. 18.1.
Tem gente passando por situações, muitas vezes, desnecessárias porque não há uma
disposição em buscar o conhecimento de Deus a respeito daquilo que precisa ou quer
fazer. “A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte”. Pv.
13.14. “O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará
transtornado”. Pv. 10.8. É neste ponto que Deus deseja falar conosco.
Geralmente, quando falamos de mau uso do dinheiro, dos bens e das riquezas, a gente
foca as pessoas que costumam acumular tesouros na terra, e acumular é erro evidente.
Mas também há e principalmente, no meio do povo de Deus, os desperdiçadores de bens. E
aquilo que é desperdiçado hoje, pode fazer falta amanhã. Deus é provedor, mas não é
desperdiçador. No mundo, o mau uso do recursos é evidenciado por meio do acúmulo de
bens. Porém, na igreja é por meio do desperdício.

BROTAS
 Márcio & Tati - Quinta-feira, às 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171
CABULA V
 Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.: 86029891/8738-7078/9358-4363
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.
 Pr. Paulo & Pra. Viviane - Quinta
20:00hs; tel.: 3231-7774/cel.: 9700-7774
Viviane: 9913-4086/8786-1824.
 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

Josilda – 26/10
Amélia – 28/10
Ana Luzia (Igor) – 28/10
Letícia (Aline) – 28/10
Glauco - 29/10
Humberto – 30/10

ATENÇÃO - AVISOS
VIGÍLIA DE ORAÇÃO: A nossa Vigília de Oração será dia 01 de Novembro. Então, anote
aí: Dia 01/11, às 20:00hs, estaremos Orando a Deus.
JEJUM: A partir de 01 de Novembro vamos entrar em Jejum. Serão 3 semanas de oração,
para adorar a Deus, bombardear o inferno, saquear as vidas presas no pecado, na miséria
espiritual e física.
MUSICAL DE NATAL: Ensaio do Musical de Natal, próximo domingo (03/11) às 9:30hs
na CVF, interessados procurar Rosana ao final do culto.
CLASSE DOS JOVENS: Escola Bíblica dos Jovens, todo domingo às 10:00hs na CVF.
CRUZADA EVANGELÍSTICA: Atenção Igreja! Toda a igreja deve apoiar este trabalho
evangelístico, portanto vamos todos participar! Os Jovens sábado (02/11) devem
participar também, a Cruzada Evangelística vai ser uma experiência muito abençoadora
em suas vidas, esperamos vocês!
BAZAR: O nosso Bazar está agendado para o dia 07/12, você pode efetuar as suas
doações e convidar seus amigos para este grande evento na comunidade. Os recursos
arrecadados serão doados ao Projeto Recriar.

