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MURAL
MINISTÉRIO JOVEM!
Queridos jovens, vamos começar nossa estrutura de ensino em grande estilo. Adquirimos um material de
primeira qualidade, você não pode deixar de participar.

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, estamos EFETIVAMENTE concluindo as obras da reforma da igreja, o
telhado da cobertura anexa ao prédio da igreja já foi reformando. A sua ajuda foi
bastante importante. 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
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GRUPOS FAMILIARES

NÃO MINTAIS UNS PARA OS OUTROS

PR. PAULO

“Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos
e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a
imagem daquele que o criou" CI. 3.9-10.
Mentir é, de alguma forma, transmitir aos outros uma falsa impressão da verdade.
Mentira, do grego pseudo também significa “falso”: Exemplo: pseudoprofeta, significa
"falso profeta" (Ap. 19.20).
Jesus disse que Satanás é um assassino/homicida porque ele fala a mentira (pseudo), e
quando ele fala a mentira ele está falando de sua própria natureza decaída, porque ele é

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

GARIBALDI
 Amélia - Quinta 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604
RETIRO
 Deusdete & Luciana - Terça 19:30hs;
cel.: 8626-3408
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 – Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
SÃO GONÇALO
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

um mentiroso (pseustes) e pai da mentira.
Mentir é também "distorcer a verdade"

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Outros tipos de mentira:


Meias verdades (At. 5.2, 4, 8, 9) - Ananias e Safira;



Enfeitar ou exagerar a verdade (Pv. 30:5-6);



Prometer a Deus e aos homens e não cumprir (Mt. 5.37; Ec. 5.4-6 e Tg. 5.12);



Gabar-se daquilo que não fez (Pv. 25:14);



Inventar falhas dos outros (Mt 5:11; Pv 6:16-19);



Enganar nos negócios (Pv. 11.1); Etc.

A mentira é abominação ao Senhor, pois o ofende frontalmente já que Ele é sempre
absolutamente verdadeiro (ls. 45.19; SI. 31.5; Nm. 23.19; Jo. 14.6, 16.13, 17.17 e 19; 1Jo. 5.6).
Mais de 70 vezes, somente nos quatro Evangelhos, Jesus fez afirmações começando
com a expressão “Na verdade, na verdade, vos digo...” e transmitia os pensamentos e
juízos do Senhor sobre as mais variadas circunstâncias.
“Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos
membros uns dos outros” (Ef. 4.25).

Conheça o site da igreja

Miralva – 13/08
Danilo – 16/08
Ara – 16/08
Veloso – 18/08

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

ATENÇÃO - AVISOS
ATENÇÃO JOVENS: O nosso encontro em Barra de Pojuca foi adiado para o dia 07 de
Setembro, Sábado e Feriado. Contamos com a presença de Todos. Cada Jovem deve
contribuir com R$ 10,00. Procurar Misma.
M. DE MÚSICA: Convocamos você que tem dons na área de música para servir no
Ministério de Música da igreja, é preciso estar em Grupo Familiar.
REUNIÃO DE CASAIS: Dia 24/08 teremos nossa reunião de casais, será algo especial,
portanto, não deixe de participar com seu cônjuge. Será uma bênção!
CHÁ DE MULHERES: Dia 14/09 teremos chá de Mulheres, esta é uma ótima
oportunidade para trazer aquela amiga que você deseja ver servindo a Deus.
GALINHADA: No dia 25/08, domingo, às 09;30hs, a Carreata Jesus te ama estará
saindo para servir um maravilhoso almoço para os moradores do Abrigo da Soledade
(Lapinha). É para toda a igreja, pois vamos realizar um culto especial no Abrigo. Traga a
sua oferta – Frango congelado!
ANIVERSARIANTES: Dê um amoroso abraço nos aniversariantes da semana.

