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-
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Min. Infantil

Carol L./Dani/Carol/Diná

Liliane/Ilma/Amanda

Bete/Misma/Ramon/Vivi S

MURAL JOVEM
MINISTÉRIO JOVEM!
Quem quiser as fotos do aniversário do ministério Jovem poderá baixa-las no Facebook nos próximos dias, ok!

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
Irmão(ã) Querido(a), Atenção! O nosso Bazar já está recebendo as doações, você pode contribuir
da forma que Deus colocar em seu coração. Caso você deseje doar algo que não possa trazer,
comunique ao ministério da providencia, eles vão buscar em sua casa. Ok! Favor procurar - Márcio ou
Cláudio.

Rua Silveira Martins, Nº. 2568, Cabula – Ao lado do Master Shopping Cabula, em frente à
UNEB (71) 3257-2279. CEP: 41.150-000

Salvador, 14 de Setembro
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GRUPOS FAMILIARES
CORAÇÃO DE ADORADOR

Pr. Paulo

Deus é: Altíssimo, Amor, Eterno, Justo, Poderoso, Rei, Santo, Senhor, Soberano Único, etc. Não
há nos céus, na terra ou em qualquer outro lugar alguém que se pareça com Ele. Deus é Deus. Ele é
merecedor de toda a nossa adoração porque ele é o nosso criador. A forma mais agradável para
adorarmos a Deus é por meio da nossa vida. “...Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional” Rm. 12.1.
O engano da religião está no ritualismo. Alguns pensam que fazendo alguma coisa
repetidamente para Deus, Ele ficará satisfeito. Conversando com a mulher samaritana Jesus disse:
“Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte nem em Jerusalém
adorareis o Pai. ...Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem” Jo. 4.21,23.
Para sermos adoradores eficientes não dependemos mais de lugar nem de forma, apenas de um
coração quebrantado, voltado para Deus, que reconhece quem realmente Ele é. No passado havia
uma compreensão equivocada de Deus, Ele era visto como um ser pronto para punir as pessoas
quando cometiam qualquer deslize. Esta ignorância geralmente resultava numa visão de Deus como
um opressor, portanto Ele era adorado por medo.
Entretanto, nos dias de hoje as pessoas continuam sem compreendê-lo, mas agora estão
descambando para outro extremo, que creio ser ainda mais perigoso do que o primeiro. As pessoas
estão desconsiderando Deus, elas não prestam mais atenção em sua vontade. Para milhares de
pessoas, Ele é apenas um detalhe qualquer. Estão como loucos que fazem o que desejam e andam
segundo o curso que o mundo lhes propõe. Veja que aqueles que têm Deus por seu igual são
expostos à vergonha e desonra: “Tens feito estas coisas, e eu me calei; pensavas que era teu igual,
mas eu te arguirei, e as porei tudo à tua vista” Sl. 50.21.
Perceba que os preceitos de Deus nos lábios dos ímpios vira ladainha, uma reza enfadonha. Isto
porque a atitude diária destas pessoas é perversa. Mas ao ímpio diz Deus: De que te serve repetires
os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas
as minhas palavras? Sl. 50.16,17. Deus conhece o coração de cada adorador.
A rotina também pode nos conduzir ao erro. Quando adoramos a Deus, principalmente, na
reunião da igreja aos domingos, podemos incorrer no mesmo pecado do ritualismo que as religiões
de modo geral erram. “Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua
boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim...” Is. 29.13.
Note que Deus está reclamando para si a adoração verdadeira, ausente no coração e na vida
daqueles que fazem da rotina e do ritualismo seu estilo de vida, daqueles que não prestam atenção
em como agradar a Deus. Jesus recriminou os escribas e fariseus incluindo-os na profecia de Isaias:
“Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração
está longe de mim. Mas, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens”.
Mt. 15.8,9.
Para adorar a Deus satisfatoriamente precisamos de coração novo, gerado pelo Espírito Santo
em nós. Com este coração podemos nos aproximar Dele e agradá-lo de verdade. Deus te abençoe!

BARRA
· Veloso & Jusa /Victor & Dilene - Terça-feira
19:30hs; tel.: 3011-0345/9929-8009/8879-1005

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

BROTAS
· Márcio & Tati - Terça-feira 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171

PERNAMBUÉS
· Roque & Joana - Terça 19:30hs;
tel.: 3431-3214/cel.: 9957-0876/9965-0876

COSTA AZUL
· Luciano & Isabella - Sábado 17:00hs;
tel.: 3484-8640/cel.: 8713-3503/8802-0217

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

CABULA IV (Condomínio em frente à igreja)
· Elias & Elisângela – Terça 20:00hs;
tel.: 3257-2754/cel.: 8602-9891.

· Sérgio & Rosana - Domingo 09:30hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349

CABULA VI (Em frente ao Doron)
· Vandinho & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693
FEDERAÇÃO
· Humberto & Livânia - Quinta-feira 19:30hs;
cel.: 8838-9984/9926-2532

NOTÍCIAS

SÃO GONÇALO
· Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018
SIMÕES FILHO - CIA
· Pr. Paulo & Pra. Viviane - Segunda
20:00hs; tel.: 3231-7774/cel.: 8800-7774/
8606-9023/9644-9459.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja.

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

Isabela (de Luciano)– 16/10
Graça (de Jorge) – 20/10

ATENÇÃO - AVISOS
BENEFICÊNCIA: Uma querida irmã, membro da nossa comunidade, está precisando de
10 sacos de cimentos para levantar as paredes de sua casa. Para doar, favor procurar
Márcio ou Cláudio!
VIGÍLIA DE ORAÇÃO: A nossa vigília de oração será tremenda, com alguns ajustes e
uma nova dinâmica, você não deve ficar de fora. Traga visitantes, dia 26/10, às 20:00hs.
RETIRO DE CARNAVAL: Fomos convidados pela igreja em João Monlevade a participar
do retiro de carnaval em Minas Gerais. Estamos fazendo uma caravana.
ANIVERSARIANTES: Veja os aniversariantes da semana e dê um abraço gostoso nestes
irmãos.

