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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!

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.
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GRUPOS FAMILIARES

SOBREVIVÊNCIA - Maior Inimiga da Vitória

Pr. Paulo Mazoni

“Porém Naás, amonita, lhes disse: Com esta condição farei aliança convosco: que a todos vos
arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo o Israel”. 1Samuel 11.2.
Algo espetacular está acontecendo no Brasil através do mover de Deus em sua igreja, e
não é diferente com a igreja em Salvador. Milhares de pessoas estão entregando suas vidas
ao Senhor, estão buscando Deus, em todos os lugares o Senhor está salvando pessoas, de
todas as classes sociais, de toda a tribo, e língua, e povo, e nação, como foi predito em Ap. 5.9.
São testemunhos sobre testemunhos daquilo que Deus está fazendo em nossa terra:
restauração de casamentos, famílias inteiras se rendendo ao Senhor, diversas pessoas
abandonando e odiando o pecado. Há um mover soberano de Deus sobre a terra nestes
últimos dias.
Em contrapartida, podemos ver satanás furioso com a igreja de Deus, e não somente
isto, ele está trabalhando para tentar barrar, anular e paralisar o povo do Senhor, através de
uma atitude. Qual atitude? Uma atitude errada do povo de Deus.
Se você observar bem o texto, o povo de Deus oferece uma chance de acordo com o
inimigo para não morrer, então, uma brecha foi dada para o inimigo: “Faze aliança conosco, e
te serviremos”. 1Sm. 11.1. Podemos ver que o Inimigo não desejou matar o povo, mas ele
colocou uma condição: “Porém Naás, amonita, lhes disse: Com esta condição farei aliança
convosco: que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo o
Israel”. 1Sm. 11.2. Veja que o inimigo não desejou matá-los, mas aleija-los.
A história da igreja nos mostra que toda vez que o diabo tentou matar os seguidores de
Cristo, apreciam mais. Ele acabava com um, apareciam dois. Ele matava dez, apareciam cem.
Através desta história, em Samuel, parece que o diabo descobriu uma maneira de anular o
povo de Deus! Como? Fazendo-os negar a Cristo. Toda vez que alguém faz acordos com o
inimigo, ele nega a Deus – “Não podemos servir a dois Senhores”. Mt. 6.24.
Se o inimigo não quer mais nos matar, e a gente percebe isso aqui, nós temos que
entender muito bem o que ele quer: O inimigo, Satanás, quer nos desmoralizar, ele quer nos
desanimar e nos paralisar. E não há nada que bloqueia mais o avanço de um ministério do
que nós mesmos, ou a nossa atitude. Ele envia uma ataque sobre nós, mas é só para ferir.
Ele diz assim, “eu não mato vocês não, e com uma condição faço um acordo com vocês.
Vou entrar no meio de vocês com a minha faca e vou arrancar o olho direito de cada
homem do povo aí. 1Sm. 11.2.
Precisamos discernir, que o inimigo das almas, satanás, sempre estará interessado em
parar a obra de Deus. O olho direito, é obvio, é o olho da mira. É o olho do ataque, da visão. O
olho direito serve para atacar. O que o diabo está dizendo é o seguinte: “Eu te deixo viver,
mas você está fora do combate. Eu deixo você viver, mas você não conquista mais”.
“Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras; e acendeu-se em
grande maneira a sua ira”. 1Sm. 11.6.
Precisamos nos indignar contra qualquer tipo de acordo com o inimigo. Com satanás,
não tem acordo! O que nós precisamos mesmo é confiar no Senhor, ele nos dará um grande
livramento quando o inimigo vier contra a nossa vida – Afinal, ele é o nosso Jeová Jireh.

BARRA
BROTAS
 Veloso & Jusa - Quinta-feira 19:30hs;
 Márcio & Tati - Quinta-feira, às 19:30hs;
tel.: 3011-0345/9929-800
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171
9/8879-1005
CABULA V
BROTAS
 Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.:
 Márcio & Tati - Quinta-feira, às 19:30hs;
8602-9891/8738-7078/9358-4363
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171
CABULA VI
CABULA V
 Vandinho & Denise - Sábado 17:00hs;
 Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.:
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693
8602-9891/8738-7078/9358-4363
FEDERAÇÃO
CABULA VI
 Miralva - Terça 19:30hs;
 Vandinho & Denise - Sábado 17:00hs;
cel.: 3237-5626
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693
SIMÕES FILHO - CIA
FEDERAÇÃO
 Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
 Miralva - Terça 19:30hs;
tel.: 8712-2544
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.
 Sérgio & Rosana - Quinta 19:45hs;
 Sérgio
& Rosana - Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
 Glauco & Carol - Segunda 20:00hs;
SÃO GONÇALO
cel.: 9943-2274/9969-0183
 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

Emanuel - 14/04
Luciana (Deusdete) – 16/04
Carol (Danilo) - 17/04
Sidney Junior - 20/04

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 LÍDERES: No domingo após a semana santa (27/04), teremos nossa
reunião da liderança, assunto: Os Feitos Notáveis da Cruz.
CULTO DOMINGO: No próximo domingo (20/04) haverá culto normalmente.
BOLETINS: Os Líderes de Grupo Familiar devem usar o boletim nas reuniões dos seus
grupos, nenhum líder está autorizado a mudar o tema da reunião. Pr. Paulo.
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.

