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MURAL JOVEM
Fique Ligadoooo!
28 de Julho teremos um Mega culto dos Jovens com a participação do maior Evangelista de Todos os Tempos: O
Espirito Santo: “Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá; porque, se eu não for, o Consolador não
virá a vós; mas, quando eu for, vo-lo enviarei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do
juízo”. João 16.7-8.

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
Irmão(ã) Querido(a), Atenção! Caso você queira efetuar alguma doação ao Ministério da
Providencia, não fique envergonhado, pois provavelmente aquilo que não serve mais para
você certamente servirá a outros. Ok! Favor procurar - Márcio ou Cláudio.

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

Salvador, 22 de Julho
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GRUPOS FAMILIARES
O SILÊNCIO DE ADÃO

Pr. Paulo

“E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore
desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele
comeu com ela”. Gn. 3.6.
Em Gênesis 1.2 diz que a terra era sem forma e vazia e que a escuridão estava sobre a face do
abismo. Em outras palavras, tudo era um caos. Então, quando tudo era caos e escuridão, Deus falou
na escuridão e criou vida e beleza.
Gênesis 1.26 diz que o homem foi criado à imagem de Deus e um dos propósitos era governar
sobre o restante da criação. Era para o homem ajudar a manter a ordem. Uma das primeiras coisas
que Adão fez foi dar nomes aos animais.
Adão também era "como" Deus porque dar nome aos animais envolvia falar dentro da
desordem. Imagino que dar nomes a todos aqueles animais não foi fácil. Imagine se alguém lhe
trouxesse algumas centenas de espécies de animais e lhe pedisse para você lhes dar nomes. Você
ficaria sobrecarregado? Claro que ficaria. Provavelmente tudo o que você poderia fazer seria pensar
num nome para o seu bebê. E se você fosse como nós, não decidiria até a mãe e o bebê estarem
fora do hospital.
Assim, Gênesis 1.3 diz que Deus falou e então em Gênesis 2.19-20 o homem falou. Existe uma
conexão lógica entre as duas passagens. O homem estava refletindo a imagem de Deus ao falar
dentro do caos e criar ordem. Deus falou dentro do caos e criou vida e ordem. O homem é criado à
imagem de Deus e parte de sua responsabilidade é falar dentro do caos e criar vida e ordem. Como
isso é aplicado a nós hoje? Nós não precisamos dar nomes aos animais. Para mim, isso significa que,
quando a vida está caótica, preciso falar. Preciso dizer algo e preciso fazer algo. Preciso me envolver.
Não devo ficar em silêncio. Se fico em silêncio, sou como Adão no jardim. Estou pecando. Mas a
tendência natural do homem é permanecer calado.
Se Adão fosse o único homem da Bíblia que permaneceu em silêncio, então talvez alguém
pudesse dizer que esta conclusão é duvidosa. Mas há muitos exemplos na Bíblia de homens que
ficaram em silêncio. Quando Deus falou, Ele colocou ordem no caos. Quando o homem falha em
agir, e falar, segundo à imagem de Deus, a consequência é mais caos. E é muito importante
reconhecer: causa o rompimento do relacionamento. E é sobre isso que tudo isto é relacionamentos. Como meu silêncio vai afetar meu relacionamento com os outros? A Bíblia mostra
que certamente os destruirá. O silêncio de Adão destruiu seu relacionamento com Deus e com sua
esposa.
A tendência natural do homem é ficar calado. Mas, o que vimos até aqui deve acabar com a
descrição do homem como alguém "Forte e Calado". Homens e mulheres foram criados à imagem
de Deus para falar. A desobediência de Adão não começou quando ele comeu, mas quando se calou.
E agora, o mais importante é que o pecado de Adão trouxe implicações para nossas vidas também. A
escolha de se calar estabeleceu um padrão para a desobediência dos homens, até os dias de hoje.
Quando os homens se calam negam a existência de Deus. A fala é o portal para o
relacionamento. O silencio é o guardião. As palavras nos conduzem para fora do silencio e nos ligam
a Deus. Estar presente, com nossas palavras, é uma oportunidade ímpar de trazer vida a áreas onde
a morte reina. Deus te abençoe!

BARRA
· Veloso & Jusa /Victor & Dilene - Terça-feira
19:30hs; tel.: 3011-0345/9929-8009/8879-1005

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

BROTAS
· Márcio & Tati - Terça-feira 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171

PERNAMBUÉS
· Roque & Joana - Terça 19:30hs;
tel.: 3431-3214/cel.: 9957-0876/9965-0876

COSTA AZUL
· Luciano & Isabella - Sábado 17:00hs;
tel.: 3484-8640/cel.: 8713-3503/8802-0217

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

CABULA IV (Condomínio em frente à igreja)
· Elias & Elisângela – Terça 20:00hs;
tel.: 3257-2754/cel.: 8602-9891.

· Sérgio & Rosana - Domingo 09:30hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349

CABULA VI (Em frente ao Doron)
· Vandinho & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693
FEDERAÇÃO
· Humberto & Livânia - Quinta-feira 19:30hs;
cel.: 8838-9984/9926-2532

NOTÍCIAS

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.: 8800-7774/
8606-9023/9644-9459.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja.

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

Vandinho – 28/07

ATENÇÃO - AVISOS
VIGILIA DE ORAÇÃO: Dia (27/07) teremos a nossa vigília de oração. É muito
importante a participação dos líderes da igreja também!
CAMPANHA DE JEJUM E ORAÇÃO: Estamos numa campanha de Jejum de 21 dias de
oração pela Comunidade, por nossas famílias e pelo aniversário da igreja. Então, até dia
29/07, domingo, vamos juntos clamar, chorar e buscar a face de Deus. Lembre-se que é
um jejum e não uma penitência.
VIAGEM – VANDINHO/DENISE E IRMÃ MARINA: Amados o Casal: Vandinho e Denise
estarão viajando está semana para o exterior, bem como a irmã Marina também. Oremos
por Todos!
DOAÇÃO DE MILHAS: Se porventura tiver algum irmão que deseja doar as suas milhas
ou parte delas para a igreja, vamos precisar. Devemos comprar as passagens dos
preletores do 5º Aniversário da Comunidade Vida em Família.
BAZAR: Nosso Bazar está agendado para o dia 01/12, mas você já pode efetuar as suas
doações, Pra. Viviane.

