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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.

Pastores da Igreja
José de Almeida Paula (Pr. Paulo) / Viviane Guardiano de Almeida (Pra. Viviane)

GRUPOS FAMILIARES

EU SOU VITORIOSO – Texto Chave: Ef. 6. 10-24.

Pr. Paulo

Você já se perguntou por que a vida é tão difícil, por que há tanto sofrimento, por que a agonia
está sempre perto e Deus parece tão distante? A resposta é que há um inimigo que odeia Deus,
odeia você e montou um exército contra você porque você está em Cristo. Deus te ama. Mas Satanás
te odeia. Deus planeja seu bem. Mas Satanás planeja destruí-lo.
Todo cristão é um soldado em guerra. Quando não sabemos que a vida é uma guerra e que
Satanás é o inimigo, ou quando nos esquecemos disso nos momentos em que mais precisamos
lembrar, não conseguimos conferir sentido a nossas lutas, sofrimentos e conflitos. Nessas ocasiões,
interpretamos erroneamente tudo de negativo que acontece em nossa vida, como se fossem castigo
de Deus, embora na maioria das vezes se trate de um ataque do inimigo ou de uma consequência de
escolhas ruins.
A boa notícia é que, em vez de nos julgar, Deus derramou sua ira em Jesus, que na cruz nos
assegurou vitória sobre Satanás, o pecado e a morte. O fato é que nesta vida existe uma guerra entre
dois reis, Jesus e Satanás, e dois exércitos, o de Jesus e o de Satanás.
Na guerra, a chave para a vitória é conhecer seu inimigo (2Co. 2.11). Se você não conhece o
inimigo, não saberá como atacá-lo nem como se defender dele. As Escrituras apresentam Satanás
como inimigo de Deus e de seu povo. O maior truque do Diabo foi convencer o mundo de que ele
não existe. Como disse C. S. Lewis: "Existem dois erros iguais e opostos nos quais nossa raça pode
cair com relação aos demônios. Um é não crer em sua existência. O outro é crer e sentir interesse
excessivo e doentio por eles". Ainda que seja muito mais importante conhecer Jesus e seu poder
sobre o inimigo, Satanás é real, e é fundamental que nós, como cristãos, conheçamos o máximo
possível sobre o nosso adversário.
Para começar, Satanás é um ser criado e, portanto, de modo nenhum equivalente a Deus. Ele é
orgulhoso, quer ser adorado e ainda deseja tomar o lugar de Deus. Em sua guerra contra Deus, a
Serpente não só lança mão de demônios, mas também de pessoas que são aliadas em seu exército,
seja por possessão ou influência demoníaca. O objetivo último de Satanás para nós que estamos em
Cristo é uma vida negligente e infrutífera assolada pelo pecado 1Tm. 4.1-2; 1Jo. 3.7-10.
É possível que os cristãos sejam enganados, acusados ou tentados por Satanás, e é igualmente
possível que cedam a tais ataques, embora não tenham de fazê-lo. Mas há algo que ele não pode
fazer. A bíblia afirma claramente que os cristãos nunca ficam sob a autoridade dominadora das
trevas (Ef. 5.8; CI. 1. I 3; 1Ts. 5.5). Os demônios não podem possuir um cristão. Jo. 10.27-30; Rm.
8.38-39; 1Jo. 4.4; 5. I8. E graças a vitória de Jesus, assegurada por nós na cruz, em Cristo temos a
capacidade de resistir ao nosso inimigo, e, quando o fazemos, ele foge (Tg. 4.7).
A bíblia nos ensina como devemos enfrentar Satanás e ser vitoriosos. Todo soldado cristão
precisa aprender a fortalecer-se “no Senhor e no seu forte poder" (Ef. 6.10). O Senhor Jesus Cristo é
forte. Por estarmos em Cristo, nós também podemos viver pelo poder do Espírito Santo, como fez
Jesus na terra, honrando seu reino e vivendo em vitória sobre o nosso inimigo. Em Cristo, somos
fortalecidos por sua força e nos tornamos fortes.
A vida é uma guerra contra um inimigo espiritual invisível. Não conseguimos vencer por conta
própria, mas o Deus que a tudo vê nos concede coragem, perseverança e sabedoria para ter êxito
em uma guerra que, do contrário, jamais venceríamos.
Então quem você pensa que é? Se você ama Jesus, o segue, Ele é o seu Senhor e Salvador, há boas
notícias: em Cristo você tem uma nova identidade. E a grande notícia a respeito dessa boa notícia é
que, uma vez que você realmente sabe e crê nisso, sua vida será transformada para sempre. Deus
abençoe a sua vida: “Em Cristo você é mais do que Vencedor!”

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

Bruno - 28/12
Milena - 30/12

ATENÇÃO - AVISOS
ANIVERSARIANTES: Dê um abraço amoroso nos aniversariantes da semana. Se você
deseja ter seu nome no boletim da igreja, por favor, envie a data do seu aniversário,
juntamente com seu nome para o e-mail: japmce@hotmail.com
CULTO DE REVEILLON: O culto de Reveillon começará às 22:00hs. Após o culto,
teremos um jantar para toda a igreja, portanto as mulheres que vão participar precisam
procurar a Pra. Viviane, ou mesmo ligar para ela (9913-4086/3231-7774), para saberem
o que deverão trazer, e juntos partilharemos o pão, como a mesma igreja primitiva fazia
em amor.
FÉRIAS PASTORAIS: Queridos irmãos, a partir de 03/01 estaremos em Férias. Nosso
retorno se dará no dia 17/01, sendo que no dia 18/01, já estaremos na reunião à noite.
Por favor, Orem por nós!

