ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

QUARTA

DIÁCONO

VELOSO/JUSA

ROQUE/JOANA

Intercessão

Deusdete/Márcia/Dilene

-

DOMINGO
MARCIO/TATY
Miralva/Elisângela/Leila

Ofertório

Deusdete/Sérgio

Roque

Victor/Roque

Música

M. Louvor

M. Louvor

Recepção

Liliane/Ilma/Amanda

-

Bete/Cida/Simone

Som

Basílio/Claudio

-

Claudio/Basílio

Min. Infantil

Carol/Dani/Ramom/Caroline

-

Amélia/Fernanda/Jefferson/Diná

MURAL
MINISTÉRIO JOVEM!
Queridos jovens, estamos fazendo um cadastramento de todos os jovens da igreja, então peço que você
participe se inscrevendo e ajudando a inscrever outros jovens que não estamos vendo no ministério de Jovens
aos sábados. Este poderá ser feito via Facebook ou por e-mail - Responsável pelo Cadastramento: Daniela

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
Amados irmãos, já executamos a metade das obras da reforma da igreja, mas ainda
faltam algumas coisas importantes para concluirmos os 10 desafios de Março.
Contamos com a sua ajuda, ofertas e doações. Muito obrigado, Pr. Paulo.

Rua Silveira Martins, Nº. 2568, Cabula – Ao lado do Master Shopping Cabula, em frente à
UNEB (71) 3231-7774. CEP: 41.150-000

Salvador, 31 de Março
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GRUPOS FAMILIARES
SUJEITAI-VOS UNS AOS OUTROS

Pr. Paulo

“Sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor, quer ao rei, como
soberano, quer seja ao rei como supremo, quer seja aos governadores, como enviados por
ele para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. 1Pedro 2.13-14.
Vivemos em uma sociedade mergulhada no pecado, influenciada pelo poder do Diabo e por
causa disso o mundo jaz no maligno. A maioria das pessoas que habitam no mundo vive sob a
influência de Satanás em todos os seus aspectos. Ouvimos sobre roubos, assassinatos e
destruição todos os dias, Jesus disse que a missão do Diabo era exatamente esta: Roubar, Matar e
Destruir. Jo. 10.10.
De acordo com Isaías 14. 13-14 e Ezequiel 28.13-19, podemos afirmar que a principal
influência de Satanás sobre a vida das pessoas que estão sob o sistema do mundo é a rebelião.
Estes textos nos declaram que Satanás se voltou contra o Senhor e desejou se exaltar acima das
estrelas de Deus e mais ainda, desejou ser como o Altíssimo. Isaías. 14.14.
Quando observamos Filipenses 2.5-11, vemos exatamente o oposto de Isaías 14.14. Paulo
escreve aos filipenses dizendo que “Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser
igual a Deus”. O mundo não entende a sujeição mútua por conta do espírito que nele opera, mas
em se tratando da igreja as coisas são bem diferentes. Pelo menos deveriam ser.
Infelizmente o que constatamos nos últimos anos na igreja de Jesus é muito simples de
explicar: Os crentes estão cada vez mais se colocando debaixo da influência de Satanás, por
conseguinte estão insurgindo-se contra toda e qualquer autoridade constituída por Deus. Rm.
13.1-5. O fim disso é sempre o mesmo: separação, divisão, quebra da comunhão. Satanás foi
expulso da presença de Deus, ele perdeu o privilégio de habitar com Deus.
Precisamos de outra influência, a influência poderosa do céu para aprendermos com Jesus a
disciplina espiritual da sujeição mútua. Jesus foi a pessoa mais humilde, submissa e poderosa que
já andou na terra. Geralmente as pessoas associam submissão à fraqueza, mas isso é um terrível
engano de Satanás, lembre-se que ele anseia por levar as pessoas ao mesmo estado que ele se
encontra, separado de Deus.
Uma das maiores dificuldades para o exercício da sujeição é o sentimento maligno de que
somos melhores do que os outros. Se quisermos praticar a sujeição devemos ver o outro como
alguém superior. Fl. 2.3. Jesus foi a melhor pessoa do mundo, era bondoso, compassivo,
misericordioso, cheio de paz, mestre e tudo o mais que poderíamos citar, no entanto a bíblia
afirma que ele foi sujeito ao Pai o tempo todo. Jo. 5.30.
Sujeição mútua fala de humildade e obediência à palavra de Deus. Jesus como Senhor e
Mestre não hesitou em lavar os pés dos discípulos, função praticada por escravos ou por
funcionários simples da uma casa. Jo. 13.14. Existem pessoas que desejam obedecer aos
mandamentos do Senhor na sua força, mas por natureza jamais serão plenamente humildes num
exercício natural. A sujeição mútua requer novo nascimento, ou seja, dependência da graça de
Deus para realizar esta disciplina espiritual. Sem o poder de Jesus, não se pode nada.

Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores; porque não há autoridade que
não venha de Deus; e as que existem foram ordenadas por Deus. Romanos 13.1.
___________________________________________________________________________
OBS: Este material pode ser usado como fonte de pesquisa complementar para os Mandamentos
Recíprocos.

BARRA
· Veloso & Jusa /Victor & Dilene - Quintafeira
19:30hs; tel.: 3011-0345/9929-800
9/8879-1005
BROTAS
· Márcio & Tati - Terça-feira 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171
CABULA IV
· Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363
CABULA VI
· Vandinho & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693
FEDERAÇÃO
· Humberto & Livânia - Terça 19:30hs;
cel.: 8838-9984/9926-2532
SIMÕES FILHO - CIA
· Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544

NOTÍCIAS

GARIBALDI
· Amélia - Quinta 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604
PERNAMBUÉS
· Roque & Joana - Terça 19:30hs;
tel.: 3431-3214/cel.: 9957-0876/9965-0876
SABOEIRO
· Jorge & Graça; Ramon & Carol - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9908-4618.
· Pr. Paulo & Pra. Viviane - Quinta
20:00hs; tel.: 3231-7774/cel.: 9700-7774
Viviane: 9913-4086/9644-9459.
· Sérgio & Rosana - Domingo 09:30hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
SÃO GONÇALO
· Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja

Ana Luiza 30/03
Olga de Sidão - 03/04
Ricardo Galderise - 05/04
Carol Cedraz - 06/04

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

ATENÇÃO - AVISOS
10 AÇÕES: Amados irmãos, já executamos a metade das obras da reforma da igreja,
mas ainda faltam algumas coisas importantes para concluirmos os 10 desafios de
Março. Contamos com a sua ajuda, ofertas e doações. Muito obrigado, Pr. Paulo.
MUTIRÃO: O nosso próximo mutirão está agendado para o dia 13 de abril.
CULTO DE ORAÇÃO: Irmãos, Paz! É necessário que o público do culto de oração
nas quartas seja tão numeroso como o público do culto de Domingo.
VIGÍLIA DE ORAÇÃO: A nossa vigília foi transferida para o dia 05/04 (Abril)
ANIVERSARIANTES: Dê um amoroso abraço nos aniversariantes da semana.

