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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, 26 de Agosto
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GRUPOS FAMILIARES
LIBERTANDO-SE DO PODER SECRETO DA INIQUIDADE

Pr. Paulo

“Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma
sorte, corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo”. 2Co. 11.3.

A palavra astúcia no grego bíblico “panourgia” significa: sabedoria para iludir. Vivemos na era da
imagem, no reino da ilusão. É um tempo onde o que vale é o que você produz e aparenta ser. Quem
você é importa pouco. Quem você é não dá lucro, não faz as pessoas se sentirem bem. Saber quem
você é pode fazer a satisfação de alguém até que este descubra os seus defeitos e você se torne
descartável. Muitas vezes, até na Igreja, o mais importante é o que você tem para oferecer, por
exemplo: um talento, uma contribuição ou colaboração. Por causa disso alguns vestem uma
roupagem para serem aceitos, queridos e respeitados.
Já falamos sobre isso, mas vale a pena reafirmar: Deus vê quem de fato somos bem antes do que
fazemos de verdade, e que bom que seja assim! Jesus não tinha feito milagres e maravilhas e Deus já
o considerava “o Filho amado em quem Ele tem prazer” Mt. 3.17. O Diabo tentou convencê-lo a
desistir de sua identidade para viver uma vida de aparência diante dos homens quando lhe disse: “Se
tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães”. Mt. 4.3. Se você for um leitor
atento notará que a tentação de Jesus no início do capítulo quatro de Mateus é uma provocação do
Diabo às palavras de Deus no último verso do capítulo três. Exatamente por isso Jesus se apegou a
estas palavras “este é o meu filho amado” e venceu o Diabo sem ter que provar nada, pois esta era a
tentação. A gente não percebe, mas o adversário ainda age da mesma forma: provocando as
pessoas.
Dentro de nós existe Adão e Cristo. Ao ceder à tentação Adão vence, mas se Cristo em nós
vencer então o Diabo é envergonhado. Somos Filhos amados de Deus como Cristo é. Quando Adão
perdeu a sua identidade Deus precisou perguntar: “Onde estás?” Gn. 3.9. Hoje Deus nos pergunta:
onde estamos? T. S. Elliot disse: “Você pode enganar a poucos por muito tempo, pode enganar a
muitos por pouco tempo, mas não pode enganar a todos todo o tempo”. A Bíblia diz: “Portanto, não
os temais; porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se”.
Mt. 10.26.

Deus não se comunica com nossa aparência, mas com a nossa verdadeira identidade. Para isso
muitas vezes nos prova. Quando perguntou a Adão: “onde estás?” Deus queria falar com o Adão que
ele conversava ao fim da tarde, não com o Adão que tentava esconder a sua nudez. Deus queria falar
com o Adão que tinha a cobertura especial dele e não com o que resolveu se cobrir de uma
vestimenta feita por suas mãos humanas. Você já percebeu que debaixo da vontade de Deus Adão
tinha cobertura e que ao desobedecer ao Senhor, a primeira coisa de que sentiu falta foi exatamente
de cobertura. Então houve o primeiro sacrifício de um animal sobre a terra com sangue. É estratégia
do Diabo fazer com que o nosso caminho de retorno à vontade de Deus pareça cada vez mais difícil
até que pensemos não ter mais volta.
No entanto devemos crer que o caminho de volta é um coração quebrantado. Não podemos
deixar o Diabo complicar as coisas. Viver cedendo às tentações nos levará à confusão e angústia,
pois o pecado é o ambiente natural do inimigo. Por outro lado, Deus quer nos libertar deste caminho
mau. É hora de retomar o rumo e ser feliz. Quebrante-se e receba a vida! Liberte-se da vida de
aparência e quando Deus lhe perguntar: “onde estás?” que você possa responder: “Eis-me aqui,
envia-me a mim”. 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

Fernanda (de Deusdete)– 31/08

ATENÇÃO - AVISOS
CULTO DOS JOVENS: Foi maravilhoso o culto dos jovens ontem na igreja, tivemos
muitas conversões. Parabéns a todos os envolvidos neste grande ministério.
SORTEIO DE UM QUADRO: Queridos, estaremos sorteando no dia 02/09 um belíssimo
quadro pintado por Paulo Sento Sé, um dos artistas da nossa igreja. Valor R$ 5,00.
Objetivo: Encontro de Casais!
ANIVERSÁRIO DA IGREJA: Nos dias 08 e 09 de Setembro estaremos comemorando o
5º Aniversário da Comunidade Vida em Família. Presença do Pr. Carlos Alberto Bezerra.
ENCONTRO DE CASAIS: Estamos na reta final para os pagamentos do nosso Encontro de
Casais. Por favor, pegue a carta com as orientações do encontro na recepção.
MINISTERIO INFANTIL: Não tivemos o treinamento ontem devido a um problema de
saúde na família da irmã Helena.
VIGÍLIA DE ORAÇÃO: Dia 31/08, a partir das 20:00hs até a meia noite. Não faltem!

