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MURAL JOVEM
ORAÇÃO PELA IGREJA PERSEGUIDA - www.portasabertas.org.br

A respeito de todo o terror que estamos vendo atualmente no mundo, o Estado Islâmico
vem protagonizando a maior e mais sangrenta perseguição à igreja de Cristo dos últimos
tempos, portanto é preciso nos posicionarmos em Oração Incessante conforme At. 12.5; para
enfrentar a Satanás e seus instrumentos. Visite o Site acima para saber mais sobre o (DIP).

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!

“Uma igreja Família, Vivendo o Amor de Cristo, Alcançando o
Próximo e Formando Discípulos”.

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

UM CORAÇÃO QUE AMA A ESPOSA

Pr. Paulo

Uma coisa importante é a gente se lembrar do compromisso assumido no dia do casamento.
Para ser franco, acredito que a maioria de nós homens não consegue se lembrar do que aconteceu
e do que foi dito na cerimônia de casamento
É uma ironia essa nossa tendência de esquecer os votos feitos no dia do casamento, porque
aquela é uma das ocasiões mais importantes de nossa vida. O que dizemos na cerimônia tem
influência para o resto de nossa vida. E mais, Deus não esquece! Naquele dia, prometemos amar
nossas esposas "na doença e na saúde, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe".
A questão, no entanto, não é o passado. O passado já era. Porém o mais importante é pensar
no que podemos fazer hoje e em cada dia daqui em diante para cumprirmos as promessas feitas à
nossa esposa - não importa se essas promessas foram feitas ontem, na semana passada ou há
muito tempo atrás.
1. O amor de Cristo é um amor sacrifical - "Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela"
(v. 25). Paulo também falou desse sacrifício pela igreja, em Atos 20.28, quando ele lembra que
Cristo comprou a igreja "com o seu próprio sangue". Conforme você pode ver, o amor sacrifical
tem um alto preço! O sacrifício de Jesus é o exemplo perfeito do que o amor exige.
2. O amor de Cristo é um amor purificador - Com relação à igreja, o objetivo de Cristo era
santifica-la: "tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si
mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito"
(v. 26-27). O amor de Jesus pela igreja aspira a que ela seja pura e revestida de santidade. O amor
de Jesus é o exemplo perfeito do que o amor faz.
3. O amor de Cristo é um amor zeloso - Da mesma forma que o homem se preocupa com o bemestar de seu corpo, Jesus se preocupa com o bem-estar do corpo dele, isto é, da igreja. Ele cuida
dela com ternura como algo frágil, precioso, muito especial. ''Assim também os maridos devem
amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém
jamais odiou a própria carne; antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja" (v.
28-29). O amor de Jesus é o exemplo perfeito do que o amor desenvolve.

4. O amor de Cristo é um amor duradouro - Paulo cita estas palavras do Antigo Testamento,
proferidas com frequência nos casamentos: "Eis por que deixará o homem a seu pai e a sua mãe e
se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne" (v. 31). Ao comentar sobre este
ensinamento, Paulo explica: "Grande é este mistério, mas eu me retiro a Cristo e à igreja (v. 32).
Paulo está nos dizendo que nossa união com nossa esposa deve ser tão duradoura quanto a união
de Cristo com sua igreja. Seu amor é eterno, independentemente de como agimos. O amor de
Jesus é permanente e incondicional. O amor de Jesus é o exemplo perfeito do amor dedicado.
5. O amor de Cristo é um amor ativo - Essa afirmação resume tudo o que aprendemos sobre o
amor bíblico, conforme exemplificado por Jesus. Talvez nos sirva como uma declaração sumária. O
amor de Jesus é o exemplo perfeito de amor demonstrado. O verdadeiro amor bíblico é sacrifical,
purificador, zeloso e duradouro. Isso é o que significa amar sua esposa! Como marido, seu amor
tem de ir muito além e ser muito mais profundo do que as simples palavras e expressões verbais de
amor. Tem que ser prático! Deus abençoe o seu casamento! O amor de Jesus é o exemplo perfeito
de amor demonstrado.

ACUPE DE BROTAS
 Márcio & Tati - Quinta-feira, às 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171

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

BROTAS
 Paulo & Jane - Terça-feira, às 19:30hs; tel.:
8824-2012/3383-6210

RETIRO
 Deusdete & Luciana - Terça 19:30hs;
cel.: 8626-3408

CABULA V
 Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363

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

CABULA IV
 Paulo & Cida - Sábado 16:00hs;
tel.: 8871-1862/cel.: 8780-3233/3018-1803

IMBUÍ
 Sérgio & Rosana - Quinta 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349

FEDERAÇÃO
 Miralva - Terça 19:30hs;
cel.: 3237-5626

SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Sara - 11/04 & Luciana - 16/04
Maria Clara - 12/04 & Carol - 17/04
Andreia Côrtes - 13/04
Raphael 12/04
Margarida - 13/04
Flavia Kelly - 14/04
Emanuel - 14/04

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

Atenção Pais! Vocês que ainda não preencheram o cadastro das crianças que frequentam o
culto infantil, procurar o professor ainda hoje ou irmã Dilzeth.
REUNIÃO DE HOMENS: Próximo Sábado dia 18/04 vai acontecer algo inédito na igreja, A

primeira reunião de Homens de Honra, será às 19:30hs.

REUNIÃO DE MULHERES: No dia 09/05 teremos a nossa segunda reunião de mulheres de

2015. A primeira foi maravilhosa, a segunda será também. Venha participar!

BAZAR: No dia 16/05 termos um grande Bazar em prol do jantar dos namorados, as

doações devem ser entregues a Leila e a Dilzeth.

