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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
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GRUPOS FAMILIARES
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

A morte de Jesus na cruz não foi um acidente, não foi uma convergência de fatores e muito
menos o pagamento da dívida do homem com o Diabo. Algumas pessoas equivocadas quanto à
crucificação pensam que Deus devia alguma coisa a Satanás! Por causa do pecado precisava
pagar a dívida feita pelo primeiro casal com o enganador, necessitando entregar a vida de Jesus
para o diabo a fim de resgatar o homem perdido. Isto não é verdade porque em todo o tempo
Satanás trabalhou para evitar a crucificação de Jesus, pois ele sabia que o mestre estaria
cumprindo as exigências de Deus para o resgate perfeito.

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

Primeiramente, Jesus sabia que ia morrer devido à hostilidade dos líderes religiosos da sua
época (Mc. 3.6), Segundo, Ele sabia que ia morrer por que isto estava determinado nas
escrituras sagradas, (Mc. 14.21) e por último e mais importante ele morreria por sua própria
escolha. Entretanto, embora ele soubesse que devia morrer, não morreria por ser uma vítima
indefesa das forças do mal, dispostas contra ele, mas porque abraçou o propósito do Pai com o
fim de salvar todos os homens, essa era a perspectiva de Jesus sobre a sua morte. “Esta é uma
palavra fiel, e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os
pecadores, dos quais eu sou o principal”. 1Tm. 1.15.

CABULA VI (Em frente ao Doron)
· Vandinho & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693

A LOUCURA DA CRUZ

Pr. Paulo

Se por um lado a crucificação era objeto de escárnio para os Judeus, por outro era absurdo
para os gregos que buscavam a sabedoria. O apóstolo Paulo, porém fala em sua carta à igreja
de Corinto: “Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens; e a fraqueza de Deus é
mais forte do que os homens”. 1Co. 1.25. Os métodos de Deus não são humanos por isso não
podem ser compreendidos pela mente natural. “Ora, o homem natural não compreende as
coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura; e não pode entendê-las, porque elas
se discernem espiritualmente”. 1Co. 2.14.
Ninguém em sã consciência pode planejar a morte do próprio filho, muito menos Deus!
Então, com base neste axioma é complicado para um judeu acreditar que Jesus tenha morrido
na cruz em cumprimento da vontade de Deus! Não é algo muito lógico! Mas o apóstolo Paulo
pensa diferente: “Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste
século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo?” 1Co. 1.20.
A agonia de Jesus no Getsêmani, a forma como ele é capturado e depois mutilado pelo
chicote, a maneira como é forçado a carregar a cruz, a brutalidade dos pregos em seus pulsos e
em seus pés, pendurado naquele madeiro, falando amavelmente à sua mãe e prometendo
salvação ao malfeitor que se arrependeu ao seu lado, seu grito de abandono; tudo isso me faz
ter absoluta certeza de que Jesus suportou todas essas coisas por amor sublime.
A cruz de fato é este elemento imprescindível à nossa redenção, principalmente porque ela
demonstra o amor de Deus em seu melhor momento e o nosso pecado em seu pior estado. A
morte de Jesus na Cruz foi a mais profunda declaração do amor de Deus por mim e por você!
Deus te abençoe!

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

Paulo (de Cida) – 01/09
Carol (de Ramon) – 02/09
Iara – 02/09
Lorena – 07/09

ATENÇÃO - AVISOS
CULTO DOS JOVENS: O culto dos jovens será no dia 22/09. Todos juntos, valeu!
SORTEIO DE UM QUADRO: Queridos, o sorteio do quadro previsto para hoje foi adiado
para o dia 16/09. Valor R$ 5,00. Objetivo: Encontro de Casais!
ANIVERSÁRIO DA IGREJA: Próximo final de semana estaremos comemorando o
aniversário da Comunidade Vida em Família. Convide amigos e outros irmãos também!
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.
CANTINA: Venha preparado, pois no sábado e domingo próximos teremos cantina com
pratos maravilhosos.
ANIVERSARIÁNTES: Veja os aniversariantes da semana e dê um abraço gostoso neste
irmãos.

