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MURAL JOVEM
ANIVERSARIANTES JOVENS

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 igreja está promovendo um Encontro em outubro para os casais desfrutarem um tempo
precioso de Comunhão, Lazer e Crescimento juntos. Há diversos meios de pagamento, inclusive
dividir as parcelas. Você poderá usar a cantina da igreja domingo para levantar os recursos entre
os irmãos. Você pode conseguir os recursos, o milagre é um dos meios, então as desculpas por
falta de dinheiro podem ser deixadas de lado. O Senhor diz que na Comunhão Ele ordena a
bênção, vamos valorizar nosso Encontro, se esforçar e crer que Deus tem muitas bênçãos para o
nosso casamento.
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.

Salvador, 10 de AGOSTO
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GRUPOS FAMILIARES

EU SOU ABENÇOADO EM CRISTO

Mark Driscoll

“Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com
todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo” Efésios 1.3.

O primeiro capítulo da bíblia relata como Deus trouxe à existência todas as coisas por meio do
poder da sua palavra e o que ele fez imediatamente depois de criar nossos primeiros pais: "Deus
os abençoou" Gn. 1.28.
Paulo diz com clareza que quaisquer de nossas bênçãos são consequência de estarmos em
Cristo. Se você tivesse a oportunidade de realizar um desejo, o que você pediria? Honestamente, o
que seria? Riqueza? Poder? Amor? Agora, saiba que Deus já nos deu ele mesmo. Nesta vida, talvez,
algumas pessoas não possuam riqueza, facilidade ou tranquilidade, mas Deus lhes deu ele mesmo.
Se alguém está em Cristo, então é abençoada e acolhida na casa do Pai. Nada se compara com essa
bênção.
Toda bênção provém de Deus Pai, é mediada e efetuada por Jesus Cristo, o Filho, e é destinada
ao discípulo pelo Espírito Santo. Essa bênção foi planejada "antes da criação do mundo" (v. 4).
Antes de criar os céus e a terra, Deus planejou conhecer, amar, salvar e abençoar você.
Somos incapazes de imaginar o tempo antes que houvesse tempo, quando tudo o que existia
era Deus. Como um ser eterno criador do tempo, do universo, das estrelas e dos planetas, Deus
planejou na eternidade nos abençoar em Cristo e nos reconciliar diante dele antes mesmo que ele
firmasse os alicerces da criação. O cômico, porém, é saber que tem gente que se acha capaz de
abalar os fundamentos de tão grande bênção e acredita mesmo ser necessário ajudar Deus a
construí-la. Quando Jesus afirmou “está consumado” ele se referia a todo o trabalho de Deus em
nos abençoar. Não há nada que alguém possa fazer para completar o que Jesus já fez.
Entretanto, há momentos em que não nos sentimos abençoados, mas o fato é que sempre
recebemos bênçãos. E uma fortaleza que precisa ser descontruída em nossa mente é a ideia de
que Deus nos abandonou ou deixou de nos abençoar, quando as coisas não vão muito bem em
nossa vida. “Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre
justos e injustos”. Mt. 5.45.
Outro erro comum também é medir a nossa identidade em Cristo de acordo com as
circunstâncias favoráveis da vida, sobretudo financeiras, ou seja, aqueles que se sentem
abençoados porque alguma coisa deu certo em sua vida. Nós precisamos saber que não há pecado
que ele não esqueça, que nada pode nos separar do seu amor, nada pode nos desqualificar de
servi-lo, se nos arrependermos e permitirmos que ele use a nossa vida, inclusive as coisas do
passado, para a glória dele.
Podemos confiar na soberania de um Deus amoroso cujos planos para a nossa vida são bons,
cuja presença nos oferece paz e que está preparando uma morada eterna onde todos os nossos
sentidos se deleitarão.
Por que Deus nos abençoa? É para que ele possa nos glorificar? Ou será para que ele seja
glorificado? Paulo nos ensina que o alvo da bênção de Deus é sua própria glória. Não à toa, o
apóstolo diz que as bênçãos existem "para o louvor da sua gloriosa graça" (Ef 1.6) e repete duas
vezes a expressão "para o louvor da sua glória" (v. 12,14).
Em tempos de dificuldade, você pode relembrar as formas como Deus o tem abençoado. Além
disso, o registro do legado das bênçãos de Deus em sua vida é o tipo de coisa que você desejará
um dia repassar a seus filhos e netos.
Deus continue abençoando a sua vida!

spírito Santo.

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

Vilma - 09/08
Miralva – 13/08
Ara Poty - 16/08
Danilo – 16/08

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
ENCONTRO DE CASAIS: VEM PARA O ENCONTRO VOCE TAMBEM, VEM!
ANIVERSÁRIO DA IGREJA: A comemoração do Aniversário da Comunidade Vida em
Família foi adiada para os dias 23 e 24 de agosto, quando estaremos recebendo o Pr.
Carlos Alberto Bezerra e a Pra Suely.
ATENCÃO PAIS: Comunicamos aos Pais ou responsáveis pelas crianças que participam
do culto infantil, que os dízimos e ofertas serão recolhidos nas salas. Portanto,
incentivem seus filhos a dizimarem e a ofertarem ao Senhor, mostrando a eles a
importância deste princípio.
CONFERÊNCIA INTERN. DA COMUNIDADE DA GRAÇA – ÁGUAS DE LINDÓIA: Nos
dias 26 - 29 de Novembro, vai acontecer em (SP) a maior conferência da Comunidade da
Graça no Brasil. Se você tiver interesse em participar veja as informações em:
eventos.comuna.com.br.

