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MURAL JOVEM
MINISTÉRIO JOVEM!
No próximo final de semana estaremos comemorando o aniversário do Culto dos jovens. Toda a igreja deverá se
alegrar com os jovens – a final de contas é festa!

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! O nosso Bazar já está recebendo as doações, você pode contribuir
da forma que Deus colocar em seu coração. Caso você deseje doar algo que não possa trazer,
comunique ao ministério da providencia, eles vão buscar em sua casa. 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, 19 de Agosto
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GRUPOS FAMILIARES
O PODER SECRETO DA INIQUIDADE

Pr. Paulo

“Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis”. 2Tm. 3.1.
O conhecimento revelado e não somente comunicado é a nossa maior defesa contra o engano. A
razão para os tempos difíceis não seria por causa de perseguição do governo, mas se deve a
propagação do engano na igreja. O Engano é algo muito perigoso, pois ele é invisível e ilusório
também.
Uma pessoa que está enganada acredita com todo o seu coração que está correta, quando, na
verdade está errada. Em Mt. 24.4 quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre a sua volta, as
primeiras palavras que saíram da sua boca quando descreveu estes dias foram: “Acautelai-vos que
ninguém vos engane”. É fácil perceber a seriedade de sua advertência.
Precisamos saber duas coisas importantes. Primeiramente, qual é a raiz do engano? Segundo,
por que este engano é capaz de permanecer invisível? A causa principal do engano não é nada
menos do que desobediência à autoridade divina, isto é, transgressão e iniquidade. Somos
admoestados: “Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos”.
Tg. 1.22. Quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, mas não obedece, o engano entra em seu
coração e mente. Quando não há submissão à autoridade de Deus, o que inclui a autoridade da sua
palavra, a porta é aberta para um sutil e poderoso engano.
O engano é capaz de passar despercebido porque esses “crentes” não receberam o amor da
verdade. “E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor
da verdade para se salvarem”. 2Ts. 2.10. Um princípio importante revelado nestes últimos dias
também é sobre o amor a verdade. Amarmos a verdade não é somente ouvi-la com alegria, mas
termos prazer em obedecê-la. Infelizmente muitas pessoas apenas amam boas pregações, mas eles
ainda amam as suas vidas acima da vontade de Deus.
Tomar a cruz e negarmos nossos direitos e privilégios no mundo em favor do cumprimento da
vontade de Deus nos livrará do engano. A verdade é Jesus! Ao seguir Jesus percebemos que não o
fazemos de qualquer jeito. Vemos uma devoção mentirosa hoje na igreja. Somos motivados pelas
pessoas a fazer as coisas da maneira mais fácil, como Sara fez com Abraão. As sugestões a respeito
do que é mais fácil sempre nos serão dadas e às vezes por pessoas da nossa própria família. Mas
quando esperamos em Deus não teremos que lidar com as consequências do engano em nossa vida.
Quando colocamos os nossos desejos de lado em prol da vontade de Deus então podemos dizer que
nos agradamos do Senhor.
Existe um outro fator a considerarmos para que possamos entender por que a iniquidade passa
tão despercebida em nossos dias. Somos advertidos: “Pois já o poder secreto da injustiça opera”
2Ts. 2.7. Em outras versões falam: “o mistério da injustiça”. O mistério esta escondido no seu poder
secreto. Em relação aos crentes, a iniquidade não seria tão eficiente se fosse tão visível ou
rapidamente notada, mas somente se fosse enganadora e sutil.
Justamente pelo fato de Deus não querer que nenhum de nós ignore esse mistério ou poder
secreto, ele nos ensina: “para que Satanás não ganhe alguma vantagem sobre nós; porque não
ignoramos as suas maquinações”. 2Co. 2.11. Satanás é o mestre do engano. Pense sobre isso: ele
levou um terço dos anjos em rebelião contra Deus, isto aconteceu num ambiente perfeito, na exata
presença de Deus! Jesus nos advertiu não somente que Satanás é enganador, mas que ele é o pai da
mentira. Cont...

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

Ana – 19/08
Cida – 23/08

ATENÇÃO - AVISOS
REUNIÃO DE CASAIS: Dia 18 teremos a nossa reunião de casais. Você não vai perder!
ESCOLA BÍBLICA SUSPENSA: Comunicamos que a Escola Bíblica esta suspensa
temporariamente para uma estruturação.
CULTO DOS JOVENS: O Culto dos jovens é para toda a igreja. Se você tem filhos jovens
seu apoio é fundamental, não deixe de participar e ver o que Deus está construindo na
vida dos seus filhos.
ANIVERSÁRIO DA IGREJA: Nos dias 08 e 09 de Setembro estaremos comemorando o
5º Aniversário da Comunidade Vida em Família. Você pode convidar pessoas não crentes
para estar conosco nestes dias. No dia 09, pela manhã, teremos um tempo para pastores
e líderes da cidade. Você também poderá convidar um pastor ou líder amigo. Confirmar!
ENCONTRO DE CASAIS: Estamos na reta final para os pagamentos do nosso Encontro de
Casais. Por favor, efetuem os pagamentos com Sérgio e Rosana.

