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-

Cris/Dani/Débora
Salvador, 12 de Fevereiro.

MURAL JOVEM
Acampamento de Jovens:
Saída da CVF 18/02 (sábado) às 08:30hs / Retorno à CVF 21/02 (terça-feira) às 15:00hs
Pessoal do Cia deve estar no ponto de ônibus da BR 324 -Simões Filhos, às 09:00 horas do dia
18/02.

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!

PROFISSÃO DESTAQUE!
Este espaço está reservado aos irmãos que possuem alguma atividade profissional e
desejam divulgar seu trabalho junto à igreja. Então, na próxima semana você poderá enviar
um pequeno resumo da sua atividade profissional para o e-mail: japvf@hotmail.com
Possivelmente teremos vários interessados, postaremos a cada semana uma atividade
profissional diferente sempre respeitando a ordem de chegada dos e-mails. Pr. Paulo.

Rua Silveira Martins, Nº. 2568, Cabula – Ao lado do Master Shopping Cabula, em frente a
UNEB (71) 3257-2279. CEP: 41.150-000

o
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GRUPOS FAMILIARES
A IMPORTÂNCIA DO DISCIPULADO

Pr. Paulo

“A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a
esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que
apresentemos todo homem perfeito em Cristo”. Colossenses 1.27,28.

O apóstolo Paulo adotou em sua vida o mesmo modelo que Jesus deixou como exemplo. Ele se
esforçava no processo de investimento pessoal das vidas. Cl. 1.29. Paulo tinha uma paixão tão profunda
por fazer discípulos que chegou a comparar seu sofrimento com a imaturidade dos crentes em Gálatas.
“Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4.19.

Se você tivesse apenas três anos de vida, o que faria? Jesus sabia que tinha três anos de ministério.
Então, o que o Senhor Jesus fez? Ele desenvolveu um ministério público e um particular. No público, ele
ensinava as multidões; no particular, Ele fazia discípulos. Essa evidente divisão no ministério de Jesus
mostra a importância que ele deu ao fazer discípulos.
Quando falamos em discipulado, falamos de um grande desafio. A maioria das pessoas prefere o
caminho mais fácil, como se houvesse uma coisa desse tipo, para chegar à maturidade cristã. Há ainda
aqueles que entendem a igreja como uma grande massa e tentam formar discípulos no atacado.
Observando mais de perto a vida de Jesus descobrimos que o crente precisa decidir onde ele deseja que
seu ministério exerça influência: no reconhecimento popular momentâneo ou na reprodução de sua
vida em poucos homens escolhidos que levarão adiante a sua obra. Devemos ter em mente que Jesus
limitou nove décimos de seu ministério a doze judeus, porque essa foi a única maneira de alcançar
todos os homens. Na verdade, Jesus não se preocupou com programas para alcançar multidões, mas
com homens que as multidões seguiriam.
Seguindo o método de Jesus, Paulo investiu em pessoas para fazer discípulos. Ele também se
preocupou com as multidões, mas sabia que a transmissão da fé não ocorria rapidamente por meio de
discursos públicos. Então, ele investiu em Timóteo, que investiu em outros e assim sucessivamente a
cadeia natural de transmissão eficiente da fé cristã estava estabelecida. “E as palavras que me ouviu dizer

BROTAS
Márcio & Tati - Terça-feira 19:30hs
Tel.: 3353-8409/ 8833-9171
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
CABULA VI
Vandinho & Denise - Sábado 20:00hs,
Tel.: 3248-1448, Cel.: 9961-7034/9956-5693
FEDERAÇÃO
Humberto & Livânia – Quinta-feira 19:30hs
Cel.: 8838-9984/9926-2532

PERNAMBUÉS
Roque & Joana - Terça 19:30hs,
Tel.: 3431-3214, Cel.: 9957-0876/99650876
SABOEIRO
Jorge & Graça; Ramon & Carol - Quinta
19:30hs. Tel.: 3230-6061, Cel.: 9908-4618.
SÃO GONÇALO
Leo & Taty - Terça 20:00hs, tel.: 3257-0438,
Cel.: 8797-3684/8743-9018
SIMÕES FILHO - CIA
Pr. Paulo & Pra. Viviane – Segunda
20:00hs. Tel.: 3231-7774, Cel.: 96449499/9644-9459.

GARIBALDI
Amélia - Quinta 19:30hs
Tel.: 3494-1848; Cel.: 8761-7604
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ANIVERSARIANTES DO MÊS

Acampamento de Jovens:
Saída da CVF 18/02 (sábado) às 08:30 horas
Retorno à CVF 21/02 (terça-feira) às 15:00 horas
Pessoal do Cia deve estar no ponto de ônibus da BR 324 Simões Filhos, às 09:00 horas do dia 18/02.

Jorge Brito – 11.02
Diná – 08.02

na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros”.
2Timóteo 2.2. Veja que neste texto estão contidas gerações na rede do discipulado, criando o seguinte

encadeamento: Jesus à Paulo à Timóteo à Homens fiéis à Ensinar outros.
O discipulado é importante para o estabelecimento de uma igreja sadia. Imagine que o recémconvertido é semelhante a um homem que aprendeu a dirigir em um país cujo tráfego se orienta pelo
lado esquerdo da rodovia e repentinamente, encontra-se em outro país, forçado a dirigir à direita. Ele
precisa desaprender o velho hábito e aprender o novo, e o mais urgente, ele precisa aprender isso no
meio do trânsito pesado. Um crente maduro funciona como aquele instrutor de transito que vai ao lado
do aprendiz estimulando e corrigindo alguns erros cometidos no processo de aprendizado. Sem esta
ajuda (os primeiros cuidados) o recém-convertido corre o risco de entrar num atalho e perder a direção
correta, ou pior, sofrer um acidente e não poder trafegar novamente.
Existem duas formas de seguir a Jesus: De longe, mantendo certa distância. Esta é a marca de quem
não quer se envolver, significa seguir sem compromisso. Mt. 26.58. Infelizmente, boa parte da igreja na
face da terra tenta seguir a Jesus desta maneira. Outra forma de seguir Jesus é De Perto. Se
comprometendo com ele: “E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após
mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; mas quem
perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, salvá-la-á”. Marcos 8.34-35. A lição nesse texto é simples:

ninguém pode seguir a Jesus e, a qualquer tempo, voltar a fazer o que bem entende. Seguir a Jesus
sempre implica neste ato de rendição. E isto é um sacrifício!

ATENÇÃO - AVISOS
RETORNO DOS GRUPOS FAMILIARES: Nesta semana todos os grupos devem retornar as suas
atividades normalmente a fim de continuarmos nosso processo de discipulado e crescimento espiritual.
BOLETIM OFICIAL: Comunicamos que o tema oficial para este ano já está impresso em nosso boletim.
Esta ainda não é a formatação final do novo boletim de 2012. Algumas mudanças já aconteceram, mas
outras ainda precisam ser implementadas.
NÃO TEREMOS CULTOS: Irmãos queridos, Atenção! Informamos que não haverá culto nas
seguintes datas: (15/02) quarta-feira / (19/02) domingo de carnaval.

