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MURAL JOVEM
Fique Ligadoooo!
Próximo sábado culto dos jovens, não perca!

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, 24 de Junho
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GRUPOS FAMILIARES
DISCIPULADO COM FOCO EM DEUS

Pr. Paulo

A maior parte das pessoas no mundo cristão não entende perfeitamente a questão do
discipulado, Jesus disse: “Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando”. Jo.
15.14. Podemos aprender dois princípios importantes aqui.
O primeiro deles é a obediência. Num primeiro momento o discípulo faz o que Jesus manda
e pronto. A vontade do discípulo está submetida, ou melhor, sendo conformada à vontade de
Jesus. Como diz o ditado: “manda quem pode, obedece quem é discípulo”. Sei que o ditado
não é exatamente este, mas você entendeu bem o sentido real da questão.
O segundo é a amizade restaurada com Deus. Geralmente o discipulado gera um
relacionamento muito profundo de amizade com Deus. Mas para alguns, discipulado se
parece mais com um cabresto, isso porque o foco é posto no discipulador e não exatamente
na obediência ao Senhor Jesus. Porém, isto está errado! Um dos maiores equívocos do
discipulado atual tem a ver com a falta de sabedoria e bom senso nesta relação. Isto porque
ao estudarmos a palavra vemos que discipulado é mais parecido com asas e do que cabresto.
Veja que Jesus em determinado momento do seu ministério disse aos seus discípulos: “Já vos
não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; mas tenho-vos
chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer”. Jo. 15.15.
Esta promoção, se assim podemos chamar, é vital para a saúde espiritual do discípulo. Um
discipulador maduro discerne o momento exato do servo/discípulo ganhar uma nova
qualificação no relacionamento: Amigo. No relacionamento de discipulado chega um
momento em que os nossos discípulos precisam desfrutar de uma amizade profunda conosco
ao ponto de podermos compartilhar a nossa própria vida, nossas dificuldades e os nossos
sonhos! Isto é fundamental para o crescimento dos novos crentes, principalmente porque
não deve haver na igreja, bebês na fé por períodos demasiadamente longos!
O próprio Jesus disse num determinado momento que os discípulos não seriam mais
chamados de servos, eles seriam mais do que isto, se tornariam amigos de Deus. Qual a
diferença? O relacionamento com Deus é o diferencial! A partir do momento em que o
discípulo passa a conhecer mais profundamente o seu Senhor (Deus) ele é requalificado. Ele
não é mais um servo somente, porque o servo comum não conhece o coração nem as
intenções do seu senhor. Mas quando vier se tornar um amigo, então ele terá acesso total as
informações do seu Senhor, podemos dizer que ele é mais que um servo especial, ele se
tornou num amigo.
O discipulado com o foco em Deus certamente gera pessoas parecidas com Ele: “Porque os
que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos”. Rm. 8.29.
Concluindo, gostaria que você enxergasse o discipulado não como uma prisão onde seus
desejos são podados, embora muitos deles precisem morrer de fato, mas como um grande
laboratório onde suas asas são fortalecidas e preparadas para alçar voos para a glória de
Deus. Cada discípulo, um amigo de Deus! Você é discípulo?

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

Linda – 22/06

ATENÇÃO - AVISOS
VIGILIA DE ORAÇÃO: Próxima sexta-feira (29/06), Vigília de oração!
CULTO DOS JOVENS: Próximo Sábado (30/06), teremos o nosso culto dos Jovens,

não deixe de participar, toda a igreja pode apoiar e abençoar nossos Jovens,
Amém!
CULTO MATINAL: Dia 08/07 teremos nosso culto pela manhã. Após o culto

teremos “A feijoada”.

