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MURAL JOVEM
Fique Ligadoooo!
Galera jovem, Paz! Todos vocês podem enviar para o Pr. Wolney as informações do ministério. Ele estará fazendo as
devidas correções e encaminhando para a postagem. Pr. Paulo.

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
“O Ministério da Providência tem como objetivo intermediar e ajudar principalmente os
irmãos carentes da nossa comunidade. As necessidades devem ser encaminhadas via líder do
grupo familiar.” É Importante orar, apoiar e investir. Todo ministério funciona bem com a
ajuda dos irmãos, o ministério da providência não é diferente. Diácono Márcio.

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 Abril.
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GRUPOS FAMILIARES
O PODER DO EVANGELHO

Pr. Paulo

O apóstolo Paulo, buscando legitimidade diante da igreja de Roma, não se coloca atrás de seu
currículo, nem de seu desempenho, mas do evangelho. “Na verdade, eu não me envergonho do
evangelho: ele é a força de Deus para a salvação de todo aquele que crê, em primeiro lugar do
judeu, mas também do grego.”. Rm. 1.16. Barth, em seu comentário da Carta aos Romanos afirma
que o evangelho não se coloca em polêmica com nenhuma doutrina contrária, não disputa
credibilidade com teorias, ou descobertas científicas: “o evangelho não é uma verdade ao lado de
outras verdades, mas é a verdade que questiona todas as demais verdades. O evangelho é a
dobradiça e não a folha da porta.” Ou seja, o evangelho não tem que ser colocado no palco, não
está carente de voz. Deus não está atrás de marqueteiros para o seu evangelho. A igreja não é uma
agência de publicidade contratada por Deus para tornar o evangelho vendável, ou mesmo
assimilável. O evangelho não precisa ser defendido. Não precisa de apologistas. Porque o
evangelho é a força de Deus. Um evangelho que propõe salvação vinda de Deus, mas depende da
habilidade comunicativa, ou da ciência persuasiva de quem quer que seja é um evangelho
vergonhoso. Barth novamente: “O evangelho não precisa ser defendido nem suportado ou
carregado: É ele que defende e suporta aos que o proclamam”.
Quando você conhece o verdadeiro evangelho não precisa revesti-lo de nada, ele é
suficientemente pleno de toda a verdade de Deus e todo o poder de Deus para transformar as
vidas das pessoas. O evangelho tem o poder de libertar as vidas presas nas trevas. Essa libertação
se dá através de uma escolha onde você decide entregar o controle da sua vida ao Senhor Jesus.
Algumas pessoas desejam mudar de vida; elas querem ser felizes, entretanto não conseguem.
Outras pessoas desejam viver uma vida pacífica, ter um lar sem brigas e contendas, mas isto
também é um sonho. Há ainda aqueles que desejam encontrar a razão pela qual estão neste
mundo, mas buscam as suas respostas em lugares errados. Às vezes, no misticismo ou na religião.
A única maneira verdadeira de encontrar sentido para a vida ou encontrar as respostas que
satisfazem as necessidades do coração é entendendo o plano de redenção de Deus para todas as
pessoas, inclusive você!
A bíblia nos afirma em diversos textos, mas principalmente em João 3.16 que Deus nos ama e
fez tudo o que tinha de fazer para nos conquistar novamente. Ele entregou a vida do seu único
filho na cruz do calvário para nos dar vida eterna. Mas o que isso significa? Significa que Jesus
morreu em nosso lugar, tomou sobre si nossos pecados e se fez desprezível para Deus a fim de que
fôssemos novamente aprazíveis para Ele. Significa que não temos mais o poder do pecado
dominando sobre nossas vidas, nos escravizando e nos forçando a fazer a sua vontade. Através do
evangelho de Jesus Cristo, somos libertos do poder do pecado e somos reencaminhados à
presença de Deus, pois o véu de separação foi rasgado de cima para baixo. Deus mesmo fez
questão de destruir toda e qualquer separação para que tivéssemos livre acesso à sua presença. O
evangelho pregado hoje não pode nos envergonhar! Ele precisa ser o poder de Deus em sua vida!
Jesus se entregou para isto. Para que você seja liberto do pecado, tenha vida eterna e seja
semelhante a Ele. Deus te abençoe.
!

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

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

COSTA AZUL
· Pr. Wolney & Pra. Olga - Quinta 20:00hs;
tel.: 3231-7598/cel.: 8758-6811/8759-4148

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

· 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
· Elias & Elisângela – Terça 20:00hs;
cel.: 8602-9891

· Sérgio & Rosana - Domingo 09:00hs; cel.:
8868-2059/3473-2919/9963-2349

CABULA VI
· Vandinho & Denise - Sábado 20:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693

SÃO GONÇALO
· Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

FEDERAÇÃO
· Humberto & Livânia - Quinta-feira 19:30hs;
cel.: 8838-9984/9926-2532

SIMÕES FILHO - CIA
· Pr. Paulo & Pra. Viviane - Segunda
20:00hs; tel.: 3231-7774/cel.: 96449499/
9644-9459.

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja.

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

Mirena – 22.04.12

ATENÇÃO - AVISOS
INTERCAMBIO MG - SSa: Na próxima quinta feira estaremos recebendo um grupo

de irmãos da Cidade de João Monlevade-MG. A hospitalidade é um princípio
bíblico, vamos abrir a nossa casa e o nosso coração para receber os irmãos.
ENCONTRO DE CASAIS: A procura para o Encontro de Casais foi muito grande,

portanto, estaremos inscrevendo os irmãos em um cadastro reserva. Vamos fazer
o possível para providenciar novas vagas. Será nos dias 28, 29 e 30 de Setembro,
no Resort Costa dos Coqueiros, em Imbassahy! R$ 600,00.
VIGÍLIA DE ORAÇÃO: Dia 27/04 estaremos em Oração a partir das 20:00hs.

