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JORGE/GRAÇA

VAND/DENISE
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Elias/Lêda/Jusa

-

DOMINGO
VELOSO/JUSA
Taty/Victor/Deusdete

Ofertório

Márcio/Emanuel

Vandinho
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Música

M. Louvor

M. Louvor

Recepção

Graça/Jenifer

-

Denise/Jaciara/Josilda

Som

Claudio

-

Basílio

Min. Infantil

Ana/Jéssica/Caroline/Andréia

-

Carol/Misma/Rosangela/Bruno

MURAL
MINISTÉRIO JOVEM!
Queridos jovens, estamos fazendo um cadastramento de todos os jovens da igreja, então peço que você
participe se inscrevendo e ajudando a inscrever outros jovens que não estamos vendo no ministério de Jovens
aos sábados. Este poderá ser feito via Facebook ou por e-mail - Responsável pelo Cadastramento: Daniela

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
Amados irmãos, já executamos 90% das obras da reforma da igreja, mas ainda faltam
algumas coisas importantes para concluirmos os 10 desafios de Março. Contamos com a
sua ajuda, ofertas e doações. Muito obrigado, Pr. Paulo.

Rua Silveira Martins, Nº. 2568, Cabula – Ao lado do Master Shopping Cabula, em frente à
UNEB (71) 3231-7774. CEP: 41.150-000

Salvador, 14 de Abril
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GRUPOS FAMILIARES

PERDOAI-VOS UNS AOS OUTROS

Pr. Paulo

“Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos
outros, como também Deus vos perdoou em Cristo”. Efésios 4.32.
Alguém pode imaginar este assunto já um tanto desgastado no meio da igreja. Entretanto,
falar sobre perdão não é perda de tempo, uma vez que somos humanos e possuidores de uma
nova natureza. Certamente será, se falarmos para os demônios e talvez seja também ao
falarmos às pessoas não convertidas, mas para os regenerados é ganho, pois estes últimos têm
condições de cumprir os mandamentos do Senhor; “Porque este é o amor de Deus: que
guardemos os seus mandamentos; e os seus mandamentos não são pesados”. 1Jo. 5.3.
Na igreja existem três tipos de pessoas: As que já aprenderam a perdoar, as que estão
aprendendo e aquelas que ainda aprenderão. É um crescimento espiritual. A igreja é composta
de pessoas que estão caminhando rumo para a perfeição espiritual e no decurso pode haver
falhas e problemas no relacionamento entre irmãos; Mt. 18. 15-17. Exatamente por isso Deus
deseja nos ensinar a respeito de como viver bem, sem ressentimentos e mágoas.
Perdão é mandamento recíproco de Deus para o seu povo, descrito praticamente em todos
os escritos de Paulo, mas é no Antigo Testamento que está a base para nossa compreensão
sobre este mandamento libertador. No A.T. Deus perdoa os pecados do seu povo, por isso é
exigido de nós que ministremos o perdão sobre todos, sem exceção: Jr. 31.34; Is. 43.25; Mq.
7.18-19 etc.
O Perdão é um aprendizado espiritual, ninguém nasce sabendo perdoar e ninguém pode
perdoar verdadeiramente se não nascer de novo. A bem da verdade, as pessoas que não
nasceram de novo têm grandes dificuldades em ministrar perdão sobre outras pessoas e na
maioria das vezes quando o exercem, o fazem de forma incompleta. Por quê? Simplesmente
porque o homem natural não experimentou o perdão de Deus em seu espirito, o que o torna
incapaz de entender essa disciplina de amor e misericórdia. Portanto, um crente que não perdoa
é como um santo pecador, ou seja, ambos não existem no reino de Deus.
Muitas vezes percebo que há irmãos que não sabem como exercer o perdão, mas este Poder
já está dentro deles, pelo Poder da presença do Espírito Santo, Deus que habita em pessoas. É a
obra de Jesus na cruz que oferece aos crentes as ferramentas necessárias para soltar as ataduras
da impiedade e do sofrimento gerados por ressentimentos e mágoas.
Foi na cruz que Jesus nos deu o maior e mais poderoso exemplo de perdão. “E dizia Jesus:
Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem” Lucas 23.34. A crucificação de Jesus nos
revela algo especial que não podemos ver com olhos naturais. Contraditoriamente na cruz Jesus
se tornou O Vencedor. É preciso lembrar que, em todo tempo em que Jesus esteve entre nós
Satanás tentou envenenar a sua alma por meio do ressentimento. Se Jesus tivesse permitido, em
algum momento, que sentimentos diabólicos encontrassem guarida em seu coração, Ele poderia
ter achado que sua morte na cruz se deu pelo poder do ódio humano, poderia ainda ter enchido
seu coração de rancor e imaginado que apesar de todo o bem realizado por ele na terra, a sua
recompensa fora traição e morte.
Mas Jesus não abrigou em seu coração nenhum rancor, mágoa ou ódio, apenas a convicção
de estar fazendo a vontade do Pai. Jesus se entregou voluntariamente a fim de nos substituir e
pagar o alto preço por nossa libertação do pecado. O perdão de Jesus na Cruz foi a maior
libertação da história da humanidade. Jesus viveu e morreu sem pendências. E você?

BARRA
· Veloso & Jusa /Victor & Dilene - Quintafeira
19:30hs; tel.: 3011-0345/9929-800
9/8879-1005
BROTAS
· Márcio & Tati - Terça-feira 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171
CABULA IV
· Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363
CABULA VI
· Vandinho & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693
FEDERAÇÃO
· Humberto & Livânia - Terça 19:30hs;
cel.: 8838-9984/9926-2532
SIMÕES FILHO - CIA
· Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544

NOTÍCIAS

GARIBALDI
· Amélia - Quinta 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604
PERNAMBUÉS
· Roque & Joana - Terça 19:30hs;
tel.: 3431-3214/cel.: 9957-0876/9965-0876
SABOEIRO
· Jorge & Graça; Ramon & Carol - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9908-4618.
· Pr. Paulo & Pra. Viviane - Quinta
20:00hs; tel.: 3231-7774/cel.: 9700-7774
Viviane: 9913-4086/9644-9459.
· Sérgio & Rosana - Domingo 09:30hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
SÃO GONÇALO
· 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 Júnior 20/04

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

ATENÇÃO - AVISOS
10 AÇÕES: Amados irmãos, já executamos 90% das obras da reforma da igreja, mas
ainda faltam algumas coisas importantes para concluirmos os 10 desafios de Março.
Contamos com a sua ajuda, ofertas e doações. Muito obrigado, Pr. Paulo.
CULTO DOS JOVENS: Reunião de Jovens dia 20/04 às 19:30hs, teremos convidados
especiais. Contamos com a presença de todos. Abraços, Rosana.
ANIVERSARIANTES: Dê um amoroso abraço nos aniversariantes da semana.
CULTO DE ORAÇÃO: Irmãos, Paz! É necessário que o público do culto de oração
nas quartas seja tão numeroso como o público do culto de Domingo.
MUTIRÃO: Mais uma vez agradeço de coração os irmãos que participaram do mutirão.

