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MURAL
Domingo da Igreja Perseguida - https://www.portasabertas.org.br/
O DIP é um movimento de oração para que a Igreja Perseguida tenha perseverança, paciência
e alegria por estar firme em Cristo Jesus. Neste ano, convidamos você para se juntar a nós para
orar e agir em favor dos cristãos no Iraque e Síria.
29 de Maio de 2016.

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!

ANIVERSARIANTES
Lívia - 17/07
Pedrinho - 17/07
Jenifer - 18/07
Joao Barreto - 19.07
Carlos (Diana) - 19/07

R E U N I Õ E S

.............................................
CELEBRAÇÃO – DOMINGO 18:30Hs
CULTO DE ORAÇÃO – QUARTA 20:00Hs

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.

SALVADOR
Salvador, 04 de SETEMBRO

Boletim Dominical - No 35/2016

GRUPOS DE COMUNHÃO – EDIFICAÇÃO – MULTIPLICAÇÃO
ACUPE DE BROTAS

SABOEIRO – CAMPUS EXPERIMENTAL

Márcio & Tati - Quinta-feira, às 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel. 8833-9171
BROTAS

RESISTÊNCIA, O PODER DE DEUS – NEEMIAS 4.6-9.

Pr. Paulo

O texto afirma que os inimigos ficaram furiosos quando viram os muros sendo reconstruídos e as
brechas fechadas. Planejaram atacar Jerusalém e também causar confusão. Sambalate, Tobias e os outros
são figuras de nossos inimigos espirituais. O apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra carne e
sangue e sim contra os principados e as potestades, Efésios 6.12, ou seja, o exército de Satanás. Os inimigos
ficam furiosos com a obra de restauração de Deus. Detestam quando uma pessoa é transformada por Jesus.
Sempre tentam impedir essa obra, atacando os crentes e causando confusão em nossa vida.
Pergunta: você tem percebido ataques do inimigo tentando parar a obra de Deus em sua vida?
1. O que é próprio do inimigo?
a) Enganar – mentir (2Coríntios 11.3)
Toda operação do adversário se dá por meio do engano. Foi assim que o pecado entrou no
mundo: ele enganou a mulher!! Jesus afirmou que o Diabo é mentiroso e o pai da mentira.
b) Atacar a mente – cegar (2Coríntios 4.4)
O acusador cega a nossa mente. Uma das áreas em que ele mais atua é na mente. Coloca dúvida naquilo
que Deus falou, como fez com a mulher no Jardim do Éden. A Bíblia fala de dardos inflamados lançados
contra nós, atingindo nossa mente e gerando pensamentos impuros e malignos.
d) Disfarçar – transfigurar (2Coríntios 11.14)
Esta é uma das principais características de nosso inimigo: o disfarce. Ele tem a capacidade de se
transfigurar em anjo de luz. Não se apresenta como ele é; pelo contrário, mostra-se bonito, encantador,
cheio de ofertas para seduzir a todos. Essa foi a estratégia usada com Eva e também com Davi, quando este
levantou o censo sem consultar a Deus.
e) Oprimir - com enfermidades (Lucas 13.10-11)
O texto bíblico faz referência à enfermidade causada por Satanás. Nem toda enfermidade é diabólica, mas
muitas são. Essa mulher estava assim por causa de um espírito de enfermidade.
2. Qual o resultado da obra de Jesus?
Apesar de poder fazer tantas coisas, Satanás foi derrotado pela obra de Jesus Cristo na cruz do
calvário. Essa derrota já havia sido profetizada no Jardim do Éden, Gênesis 3.15, quando Deus
falou que o descendente da mulher, Jesus, feriria a cabeça do nosso maior inimigo. A vitória de Jesus sobre
as forças do diabo foi completa. A Palavra afirma:
a) Jesus destruiu as obras do diabo (1Jo 3.8.)
Jesus destruiu as obras do Diabo. Quais obras? As obras do pecado. Todas as consequências geradas
pela entrada do pecado no mundo foram removidas pela obra de Jesus na cruz.
b) Jesus cancelou o escrito de dívidas contrário a nós (Colossenses 2.14)
Nós tínhamos uma dívida para com Deus. Jesus a removeu e pregou-a na cruz. Recebemos a salvação
pela graça do Senhor, mas o preço foi pago. Jesus pagou. Logo, o diabo não tem mais como nos acusar. Foi
pago!
c) Jesus triunfou na cruz (Colossenses 2.15)
Jesus entregou sua vida sem pecado satisfazendo a justiça de Deus. Um justo morreu por um injusto. Na
cruz, a obra de Satanás foi desfeita e sua autoridade, removida. O verbo despojar, apekoyo, no grego,
significa afastar, despir completamente. A vitória foi pública, como acontecia antigamente, quando os
derrotados eram trazidos cativos à vista de todos.

Sérgio & Rosana - Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel. 8868-2059/9963-2349
SIMÕES FILHO - CIA

Paulo & Jane - Quinta-feira, às 19:30hs; tel.:
8824-2012/3383-6210
CABULA V
Elias & Elisângela - Segunda 20:00hs; cel.
8738-7078/8602-9891

Emanuel & Ana - Quinta 20:00hs;
tel.: 8850-2213; 9685-1252; 3045-2145
IMBUI
Beijo & Fernanda - Terça 19:30hs
99967-0040

CABULA IV
Basílio & Ilma - Sábado 16:00hs;
tel.: 9 9703-4134
FEDERAÇÃO
Miralva - Quinta 19:30hs;
tel. 3237-5626
SAUBARA
Léo & Taty - Quarta 19:30hs;
Cel. 8699-5241 cel. 8622-6740
GARIBALDI
Amélia - Terça 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel. 8761-7604
SABOEIRO - CAMPUS EXPERIMENTAL
Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel. 9928-4618

ATENÇÃO - AVISOS
ANIVERSARIANTES:

Dê um abraço amoroso nos aniversariantes da semana. Se desejar ter o
nome no boletim da igreja, por favor, envie a data do seu aniversário, juntamente com seu
nome para o e-mail: japmce@hotmail.com
ENCONTRO COM DEUS: O Nosso Encontro Bem-Vindo à Familia será em outubro. Já fechamos
a data com o acampamento - Ele vai acontecer nos dias 21, 22 e 23 de outubro de 2016. Ele
vai ser TREMENDO! Em todos os aspectos, quem for verá! Dê um passo de fé, Deus é dono do
ouro e da prata, se você crer e trabalhar, Deus vai prover o recurso.
REUNIÃO DE HOMENS: Dia 10/09 – sábado teremos Reunião de HOMENS – Será às 19:00hs.
Vai ser muito bom, venha e traga seus amigos.
ESPECIAL DIA DAS CRIANÇAS: Neste dia (12/10) teremos um passeio para o Acampamento
Recanto da Paz - Abrantes, com atividades especificas para celebrar o dia das crianças. Pais
façam as inscrições dos seus filhos: valor R$ 50,00 por criança. Procurar Ana Amélia.
REUNIÃO DE LÍDERES Foi muito importante a reunião. Não deixem de vir em nossa próxima
reunião!

