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MURAL JOVEM
Amados irmãos, paz! Embora tenhamos nos dias de hoje a oportunidade de sair da
rotina para descansar um pouco, o nosso inimigo nunca tira férias. Portanto, sempre
vigilantes, contamos com as orações de vocês por toda a igreja de Deus e por nossa família
também - Deus abençoe ricamente a todos, um ano novo cheio da paz do Senhor!

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

AMOR: A MARCA DO DISCÍPULO – Texto Chave: Ef. 6. 10-24.

Pr. Paulo

“Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos outros; como eu vos amei
a vós, que também vós uns aos outros vos ameis”.
De onde vêm as guerras, os crimes, as rixas, as ofensas e tudo aquilo que nos separa uns
dos outros? Talvez pudéssemos explicar como tendo origem na inveja, na cobiça, no
egoísmo, no preconceito ou na intolerância e estaríamos certos. Mas o certo mesmo é que
esse comportamento degradante é resultado inevitável da ausência de Deus no coração
humano.
Nunca foi fácil a convivência entre os homens. Nem mesmo os membros da primeira
família se livraram dessa angústia (Gn. 4.8). Como diziam os antigos romanos: o homem é o
lobo do homem. Ou como expressou o francês Jean-Paul Sartre: o inferno são os outros. E, na
versão brasileira de Autran Dourado: todo dia alguém crucifica alguém.
Se a vida é assim, então, quem é que pode cumprir o mandamento do Senhor - "que vos
ameis uns aos outros; assim como eu vos amei”? (Jo. 13.34). Só podem cumprir o
mandamento aqueles que foram transformados pelo sangue do Cordeiro e regenerados pelo
poder do Espírito Santo e conheceram o amor verdadeiro de Deus.
Esse amor foi derramado em nossos corações pelo Espirito Santo: “...porquanto o amor
de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado”. Rm
5.5. O que nos leva a concluir duas coisas muito simples: primeiro, só tem o amor verdadeiro,
aquele do tipo de Deus, quem tem o Espírito Santo, pois de acordo com o texto de Romanos,
é o Espirito Santo quem derrama esse amor nos corações dos servos de Deus. Segundo, que
cada discípulo de Jesus é dotado de Amor, ou seja, ele é capacitado a amar, como Deus ama. O
que nos leva a uma última conclusão: O Cristão verdadeiro ama!
Portanto, um cristão que não ama como Deus, vive uma grande mentira. Pois é natural do
Cristão saber amar, e não qualquer tipo de amor, é o amor de Deus, aquele que fora
derramado pelo Espírito Santo no coração do regenerado. Não há desculpa que possa
justificar a falta de amor, muitas vezes o que há é desobediência a Deus, ou mesmo, acepção
de pessoas. Quem faz acepção de pessoas escolhe a quem deve amar, e segundo Tiago, este
se torna juiz de maus pensamentos (Tg. 2.4) e comete pecado (Tg.2.9).
Deus sabe mais que a gente, e é melhor evangelista que nós. Jesus deixou esse
mandamento como um desafio para a Sua igreja, a fim de que possamos ser beneficiados
pelo amor e, ao mesmo tempo, manifestarmos publicamente a nossa fé. Ele disse: "Nisto
todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros" (Jo. 13.35).
A pessoa que participa do culto, como você, sendo membro da igreja, é capacitada e
ordenada a Amar; sendo visitante (não crente), é desafia a amar, através do recebimento do
Espirito Santo em sua vida. Suas atitudes se transformarão em "pedra viva" ou "pedra de
tropeço"; trarão edificação ou ruína; servirão como inspiração ou desestímulo. Mas, acima de
tudo, suas atitudes trarão bênção ou condenação para você mesmo.
Somos fruto do amor e feitos para amar. Solidão e egoísmo não fazem parte dessa "nova
natureza" que recebemos do Pai, pois "nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre
para si" (Rm 14.7). Se recebemos a capacidade de amar, foi para que "nos amemos uns aos
outros". Esse é o nosso desafio; é a nossa vocação!

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

Giovany - 08/01

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
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!
OUTROS AVISOS: Dirigente do Culto!

