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MURAL JOVEM
MINISTÉRIO JOVEM!
No próximo sábado (11/08) teremos a nossa reunião de Jovens, a partir das 19:30hs. Jovem: você é um vencedor:
“Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno”. 1João 2.13.

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! Caso você queira efetuar alguma doação ao Ministério da
Providencia, não fique envergonhado, pois provavelmente aquilo que não serve mais para
você certamente servirá a outros. 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, 05 de Agosto
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GRUPOS FAMILIARES
CARACTERISTICA DO VERDADEIRO DISCÍPULO

Pr. Paulo

Jesus contou certa vez a parábola do joio. Descobrimos nessa parábola que não é tarefa fácil
separar o discípulo verdadeiro do falso. São tão parecidos que há o risco de alguém tentar separálos e se enganar, de modo que no tempo de Deus os anjos então vão fazer esta separação e não
haverá engano. A questão principal está no fato de que as características do verdadeiro discípulo
não são externas, mas trata-se de uma atitude de coração. O discípulo legítimo procura ser igual a
Jesus.
Discípulos verdadeiros sabem quem é Jesus - Jo. 4.10. Os evangelistas dizem: “Jesus está
batendo à porta do seu coração. Por favor, abram a porta”. Não é de se espantar que alguns
pensem estar fazendo um grande favor a Jesus quando se convertem. Algo que venho notando já
algum tempo, desde os hinos do cantor cristão cantados nas décadas de 80/90, e depois nos
chamados cânticos espirituais que a igreja passou a entoar no lugar desses hinos, domingo após
domingo, é uma introdução sutil da necessidade do homem na adoração a Deus. O conteúdo dos
nossos cânticos atuais são: “Vem me abençoar”; “Vem me curar”; “Senhor estou aqui”; “Quero te
ver”; “Eu quero te sentir” etc. Nossas reuniões estão cada dia mais centralizadas no homem.
As nossas orações estão indo no mesmo caminho, elas não são mais orações de
engrandecimento do nome de Jesus, mas são de louvor à nossa necessidade: “Senhor me
abençoe”; “me dê”; “me levante”; “me honres”. É preciso conhecer Jesus como Senhor - Fl. 2.11.
Infelizmente não tenho outra forma de falar o que vou dizer, por isso preciso falar de forma franca,
se o conhecimento que temos de Deus não for relacional, mas apenas religioso, corremos o risco
de não ir morar com Jesus no céu. Será que a gente pode entender o real perigo desta situação?
“E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Lc. 6.46
Podemos dizer que este século tem sido para a igreja um dos mais difíceis. Mas não pelas
mesmas razões do século primeiro. Na verdade, em muitos lugares do mundo a igreja tem
liberdade para adorar a Deus. Em centenas de países já não há mais perseguições, como no início
do evangelho. Os problemas financeiros da obra de Deus são contornados com maior facilidade
hoje, na verdade sabemos de muitas igrejas multimilionárias ao redor do mundo. Então, qual é a
crise que enfrentamos, se tudo parece muito bem? A crise do reconhecimento da Autoridade e
Senhorio de Deus sobre nós!
Fico bastante incomodado, preocupado e profundamente angustiado quando percebo algumas
músicas aparentemente cristãs, que em nome de uma suposta intimidade com Deus, tratam o
Senhor Jesus como um ser igual! Porque estas músicas nada mais são do que expressões de uma
geração, que num momento trata Deus como igual para depois tratá-lo como alguém sem valor,
sem importância, como a Europa faz hoje. Eles dizem: “Estamos agora na era pós-cristã, para que
Deus”? Os verdadeiros discípulos não podem perder o que há de mais precioso em sua vida:
Autoridade de Deus para resistir o maligno e prevalecer sobre ele. Conta-se que Tomás de Aquino,
o "doutor angélico" da Igreja Romana (1330 d.C.), ao visitar o Papa Inocêncio IV, este, depois de
lhe haver mostrado toda a fabulosa riqueza do Vaticano disse, fazendo alusão às palavras de Pedro
ao coxo da porta Formosa (Atos 3.6) - Vês, Tomás? A Igreja não pode mais dizer como nos
primeiros dias: "Não tenho prata nem ouro..." - É verdade - confirmou Tomás - Mas também não
pode mais dizer ao coxo: "Levanta-te e anda". Jesus é o Senhor!

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

Heleno – 07/08
Vilma – 09/08

ATENÇÃO - AVISOS
REUNIÃO DE CASAIS: Dia 18 teremos a nossa reunião de casais. Você não vai perder!
ESCOLA BÍBLICA SUSPENSA: Comunicamos que a Escola Bíblica esta suspensa
temporariamente para uma estruturação.
DOAÇÃO DE MILHAS: Se porventura tiver algum irmão que deseja doar as suas milhas
ou parte delas para a igreja, vamos precisar. Devemos comprar as passagens dos
preletores do 5º Aniversário da Comunidade Vida em Família.
BAZAR: Nosso Bazar está agendado para o dia 01/12, mas você já pode efetuar as suas
doações, Pra. Viviane.

