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Em Cristo, Deus te abençoe através da Palavra!

BROTAS

Márcio & Tati - Terça 19:30hs
Tel.: 3353-8409, Cel.: 8833-4594/8833-9171
Humberto & Livânia – Eng. Velho – Quinta 19:30hs
Tel.: 3261-3194, Cel.: 8838-9984/8853-0888
COSTA AZUL

Pr. Wolney & Pra. Olga - Quinta 20:00hs
Tel.: 3231-7598, Cel.: 8758-6811/8759-4148
Luciano & Isabella - Sábado 17:00hs
Tel.: 3484-8640; Cel.: 8713-3503/8802-0217
FEDERAÇÃO

Grupos Familiares

Pr. Paulo

Em Lucas 8.5 diz: “Um semeador saiu a semear a sua semente e, quando semeava, caiu
alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram”. Aqui podemos ver
alguns tipos de corações e como eles reagem quando ouvem a Palavra. As pessoas gostavam
de ouvir as histórias de Jesus, mas elas não entendiam o que Jesus realmente lhes ensinava, Ele
disse no vers. 8: “quem tem ouvidos para ouvir, ouça”. Os discípulos de Jesus se interessavam
em saber o que realmente estas histórias significavam. Existe um princípio importante aqui: a
nossa habilidade em perceber as verdades divinas está relacionada com o quanto desejamos
conhecê-las. As verdades de Deus se tornam mais claras para nós a partir do momento em que
as buscamos com verdadeiro desejo de conhecer o que Deus realmente está falando.
Esta parábola fala de Deus e como Ele, Deus, deseja cuidar do nosso coração. Mas também
fala de nós e como devemos reagir aos seus propósitos. Precisamos deixar Deus trabalhar em
nossa vida. Uma das maneiras eficazes do Senhor fazer isto é por meio de sua Palavra. Segundo
o texto, a primeira semente caiu em solo compacto, em solo pisado, não aprofundou na terra e
ficou exposta ao perigo. Isto fala de corações que não permitem que a palavra de Deus sequer
penetre em suas vidas. Elas não estão abertas à ministração de Deus em suas vidas e não
permitem que o Espírito Santo de Deus venha regá-las com a vida de Deus.
Estar à beira do caminho é uma situação aparentemente confortável, mas podemos afirmar
que esta é uma situação muito perigosa, porque revela a natureza furtiva de satanás: “e as
aves do céu a comeram”. Lc. 8.5. A semente não penetrou no coração e estas pessoas acabam
perdendo a oportunidade de conhecer a Deus. A palavra diz que Satanás é um ladrão. Preciso
abordar com muita seriedade o fato de que as pessoas não vão ter a palavra de Deus
disponível todo o tempo para elas. Quando não se dá a devida importância para a palavra de
Deus, ela não ocupa o seu lugar dentro do nosso coração, portanto, Satanás vem e a rouba.
As pessoas que estão à beira do caminho não estão dispostas a crucificar sua carne e
morrer para o mundo. “Em verdade, em verdade vos digo que: Se o grão de trigo caindo na
terra não morrer, fica ele só; mas se morrer, dá muito fruto”. Jo. 12.24.
Nós não podemos ficar à beira do caminho! Nós precisamos tomar uma atitude. A palavra
de Deus fala que precisamos tomar uma posição com relação ao tempo em que vivemos hoje.
Não dá mais para viver em “cima do muro”, uma vida dúbia, descomprometida com as coisas
de Deus.
Nós temos capacidade de viver para Deus, entregar o nosso melhor ao Senhor, buscar Seu
coração com profundidade. Nós apenas precisamos render a nossa vontade a Ele. Precisamos
deixar o Senhor falar ao nosso coração e obedecê-lo com sinceridade. Quando ele lançar a sua
semente, que é a sua palavra, abra o seu coração. Pare de duvidar, questionar! Você vai ter
oportunidade de perguntar tudo o que quiser a Deus mais tarde. Mas agora é hora de crer, é
hora de permitir a voz Dele alcançar o mais íntimo do seu interior.

Alexandre & Mirena - Quinta-feira 19:30hs
Cel.: 8115-6597/8170-3537
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
CABULA VI

Vandinho & Denise - Sábado 17:00hs,
Tel.: 3248-1448, Cel.: 9961-7034/9956-5693
SABOEIRO

Jorge & Graça; Ramon & Carol - Quinta 17:00hs
Tel.: 3230-6061, Cel.: 9908-4618, Cel.: 8121-7616
SÃO GONÇALO

Leo & Taty - Terça 20:00hs, tel.: 3257-0438
Cel.: 9113-7062
SIMÕES FILHO - CIA

Pr. Paulo & Pra. Viviane - Segunda 20:00hs
Tel.: 3231-7774, Cel.: 9644-9499/9644-9459
ARRAIÁ VIVA JESUS: Foi muito bom. Você poderá
conferir as fotos no site da comunidade! É só acessar:
www.comunidadevidaemfamilia.com.br
JEJUM DO ENCONTRO: A partir de amanhã
começaremos o nosso Jejum de oração em prol do
Encontro com Deus.
REUNIÃO DOS JOVENS: Dia 16 de julho teremos a
nossa reunião de jovens. Reunião de Jovens é tudo de
bom.

Avisos

A IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DE DEUS

“Quando vos reunis, cada um tem salmo, outro doutrina,
outro revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se
tudo para a edificação”. 1Co. 14.26.
A Comunidade Vida Em Família está estruturada em
pequenos grupos nas casas dos irmãos que chamamos de
grupos familiares. Em um deles você crescerá
espiritualmente. Fale com um dos nossos líderes e
participe!

