ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

QUARTA

DOMINGO

DIÁCONO

VANDINHO/DENISE

SIDNEY/OLGA

Intercessão

Tate/Josiane

Jusa/Elias

Ofertório

Sérgio/Sidão

Jailton/Evandro

Música

M. Louvor - Uendel

M. Louvor - Rosana

Recepção

Graça/Jenifer/Ilma

Simone/Jaciara/Xanda

Som

Basílio

Cláudio

Min. Infantil

Amélia/Ruth/Cláudia/Ramon

Ana/Larissa/Dilzeth/Jefferson

-

MURAL
Confira as fotos no facebook. Foi massa veio!

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!
Um jovem carente da comunidade ingressou na escola técnica, para acompanhar o ritmo e as
atividades demandadas, ele precisa de um computador ou notebook. Aceitamos doações, Diácono
Márcio.

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, 27 de ABRIL
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GRUPOS FAMILIARES

O PECADO

PR. CARLOS A. ANTUNES

“Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e
me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Rm. 7.23
O que é Pecado? A Palavra de Deus não define pecado como algo abstrato, mas
como uma força, um princípio, uma lei espiritual gerada em Satanás, que possui
existência e poder próprios. Uma lei - seja natural, espiritual ou social- tem poder de
coerção e de punição sobre quem a transgredir. O pecado, como lei espiritual maligna,
força o homem a infringir a lei de Deus, e essa violação tem como punição a morte (Rm.
6.23). “Porque o salário do pecado é a morte”. Rm. 6.23 (Morte Espiritual e Física)
“Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus”. Rm. 3.23.
Os erros humanos são consequência da escravidão a um senhor poderoso e
maligno chamado pecado. "todo aquele que comete pecado é servo do pecado”. Jo.
8.34.
O homem se tornou propriedade do Diabo quando cometeu pecado. "Quem
comete o pecado é do diabo..." 1Jo. 3.8. E a maior mentira pregada por Satanás em
todos os tempos é dizer que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo tem potencial
para se tornar filho de Deus, esta é a verdade. E ela é bem diferente dessa mentira que a
gente ouve o tempo todo. Se DEUS não impediu o primeiro casal escolher se afastar de
Deus, embora os tenha alertado, porque ele faria isso agora?
Na vida espiritual, todos nascem sob a lei do pecado, que os obriga a pecar mesmo
sabendo que não devem “Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me
concebeu minha mãe”. Sl. 51.5. “...tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do
pecado”; Rm. 3:9.
O pecado é como um veneno, ele é mortal. Enquanto o homem não estiver livre do
pecado, ele estará morto espiritualmente e condenado à morte eterna da alma e do
corpo; hoje e no futuro estará para sempre separado de Deus.
O pecado é pior que o câncer, pois enquanto este mata o corpo, aquele mata o
espírito, alma e o corpo; mata a família, os relacionamentos, as amizades; destrói
alianças, afeta negativamente cidades e nações, espalhando corrupção, vergonha, dor e
destruição.
O pecado matou no homem seu espírito para com Deus, tornou sua alma
egocêntrica, seu coração endurecido (velho homem) e degenerou a natureza que
controla seu corpo, tornando-a maldita, incrédula e perversa, capaz de produzir nele
toda sorte de perversões.
Na Palavra de Deus, morte significa separação. Quando o homem pecou, ele não
morreu fisicamente de imediato (Gn. 2.16-17), mas conheceu a pior das mortes, a
espiritual, que o separou totalmente de Deus (Is. 59.1-2).
Hoje as leis das nações, a teologia das instituições religiosas e a educação nos lares
tratam o pecado com grande condescendência; por isso, tudo na sociedade e na
natureza está se deteriorando cada vez mais e caminhando para a morte eterna.

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;
8712-2544
tel.:
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

Orlando - 23/04
Julia - 25/04
Paulinha – 03/05
Fernanda – 04/05

ATENÇÃO - AVISOS
ANIVERSARIANTES: Dê um amoroso abraço nos aniversariantes da semana. Se você
deseja ver seu nome lembrado no boletim da igreja, por favor, envie a data do seu
aniversário, juntamente com seu nome para o e-mail: japmce@hotmail.com
REUNIÃO DE MULHERES: No dia (17/05) haverá uma reunião maravilhosa só para
Mulheres, você poderá trazer convidadas, as suas amigas. Venha participar, Pra. Viviane.
ENCONTRO DE CASAIS: Em outubro teremos o Nosso Encontro de Casais. As inscrições
já estão abertas, procurar Tati. A inscrição será efetivada com o primeiro pagamento. Se
algum irmão deseja ir, mas não tem condições financeiras deve comunicar ao seu líder de
Grupo Familiar. Líderes, estejam atentos a esta situação.
REUNIÃO DE CASAIS: Terça (03/05) reunião de casais na Comunidade Vida em
Família.
GRUPO FAMILIAR: Todos os Líderes de grupo devem pegar o manual “Confissão
Vitoriosa da Palavra”, que será usado nas próximas dez semanas nos grupos. Nenhum
líder está autorizado a mudar o ensino do grupo. Pr. Paulo. (Material Gratuito)
CAMPANHA DO ALIMENTO: Como crentes temos a responsabilidade e o privilégio de
ajudar os necessitados. Solicitamos a cada membro trazer 1kg de alimento por domingo.

