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MURAL JOVEM
Fique Ligadoooo!
Próximo sábado culto dos jovens, não perca!

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, 17 de Junho

Bol etim Dominical - No 20/2012

GRUPOS FAMILIARES
CRISTO: AQUELE QUE CURA

Pr. Paulo

“E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero; sê limpo. E logo ficou purificado da lepra”.
Mt. 8.3.
Uma das coisas mais importantes quanto a essa questão de doenças e enfermidades é o nosso
posicionamento adequado de fé aliado ao conhecimento da palavra de Deus. Talvez algum inculto possa
dizer: “Mas em Jó vemos que Deus pode enviar tanto o bem quanto o mal e isto inclui doenças e
enfermidades”. Algumas pessoas realmente pensam assim exatamente por conta do que está registrado
em Jó 2.10: “receberemos o bem de Deus, e não receberíamos o mal?”.
Jó é um dos livros mais antigos da bíblia e por conta disso aquela geração, incluindo o próprio Jó,
não tinha ainda a revelação que temos hoje sobre a pessoa bondosa de Deus. O que eles tinham na
época era apenas uma compreensão antiquada de que tanto o bem quanto o mal vinham de Deus, mas
o próprio Deus não levou esta compreensão de Jó em conta, visto como termina o mesmo verso 10 do
capitulo 2. Então, lemos: “Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios”. Se crermos que as
enfermidades são advindas de Deus, não seremos capazes de crer nele para a nossa cura.
Doenças podem vir pelas mãos de Satanás (Jo. 10.10), por meio da quebra de princípios naturais,
como por exemplo, aquelas pessoas que fazem aquelas dietas rigorosas, sem orientação adequada e
ficam anorexas, doentes. Também podem vir devido à consequência do pecado (Jo. 5.14; Sl. 32.3), e
também pelo fato de estarmos num mundo que está no maligno.
A bíblia fala de uma doença mortal no corpo de Ezequias, mas diz também que a oração da fé e uma
vida reta diante de Deus foram argumentos suficientes para o Senhor lhe ouvir e curar: “Ah, SENHOR!
Suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom
aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo”. Is. 38.3. Se você continuar lendo os versículos seguintes
vai perceber que o Senhor não apenas o curou, mas o abençoou, livrando-o das mãos do rei da Assíria.
Vemos que não havia nenhum pecado na vida deste rei, aliás, se você puder estudar a história de
Ezequias, vai descobrir que ele foi o rei que restaurou a adoração ao Senhor nos dias do seu reinado. Ele
apenas devia “colocar em ordem a sua casa”, isto é preparar o seu sucessor.
Ezequias, porém não aceitou o decreto de morte sobre a sua vida e aquela enfermidade, sem causa
aparente, foi completamente curada pelo Senhor: “Vai, e dize a Ezequias: Assim diz o SENHOR, o Deus
de Davi teu pai: Ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas; eis que acrescentarei aos teus dias quinze
anos”. Is. 38.5. Vamos compreender que as doenças são tipos de penalidades físicas devido a entrada
do pecado no mundo. Deus não envia doenças, mas através do pecado de Adão elas passaram a fazer
parte deste mundo caído. Entretanto, Deus tem para os seus filhos a saúde de Jesus e não doenças e
enfermidades. Em Tiago podemos ver e também crer no que Deus tem para as nossas vidas: “Toda a
boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança
nem sombra de variação”. Tg. 1.17.
Talvez a verdade mais assustadora tem a ver com a fé! Estamos num mundo em crise financeira,
crise de integridade, não obstante, desde que o pecado entrou no mundo ele só anda em crise. Mas
Deus não está em crise. Certa feita Jesus disse: “Quando porém vier o Filho do homem, porventura
achará fé na terra?”. Lc. 18.8.
Falando claro, na terra eu não sei, mas na igreja, Ele precisa achar. Porque sem fé é impossível
agradá-lo. Embora o mundo esteja em crise, o nosso Jesus possui celeiros cheios, dispensas lotadas e um
coração disposto a abençoar. Precisamos somente crer e obedecer: “E será que, se ouvires a voz do
SENHOR teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos... todas estas bênçãos virão sobre
ti e te alcançarão, se ouvires a voz do SENHOR teu Deus”. Dt. 28.1-2.

BROTAS
· Márcio & Tati - Terça-feira 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171

GARIBALDI
· Amélia - Quinta 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604

COSTA AZUL
· Luciano & Isabella - Sábado 17:00hs;
tel.: 3484-8640/cel.: 8713-3503/8802-0217

PERNAMBUÉS
· Roque & Joana - Terça 19:30hs;
tel.: 3431-3214/cel.: 9957-0876/9965-0876

CABULA
· Elias & Elisângela – Terça 20:00hs;
cel.: 8602-9891

SABOEIRO
· Jorge & Graça; Ramon & Carol - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9908-4618.

CABULA VI
· Vandinho & Denise - Sábado 20:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693

· Sérgio & Rosana - Domingo 09:00hs; cel.:
8868-2059/3473-2919/9963-2349

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.: 96449499/
9644-9459.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja.

Linda – 22/06

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

ATENÇÃO - AVISOS
CULTO NORMAL: Próximo domingo é feriado, mas teremos culto normalmente, ok!
CULTO DOS JOVENS: Próximo Sábado, teremos o nosso culto dos Jovens, não

deixe de participar, toda a igreja pode apoiar e abençoar nossos Jovens, Amém!

CULTO MATINAL: Dia 08/07 teremos nosso culto pela manhã. Após o culto

teremos “A feijoada”.

