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MURAL JOVEM

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!

DESTAQUE!
A igreja está promovendo um Encontro em outubro para os casais desfrutarem um tempo
precioso de Comunhão, Lazer e Crescimento juntos. Há diversos meios de pagamento, inclusive
dividir as parcelas. Você poderá usar a cantina da igreja domingo para levantar os recursos entre
os irmãos. Você pode conseguir os recursos, o milagre é um dos meios, então as desculpas por
falta de dinheiro podem ser deixadas de lado. O Senhor diz que na Comunhão Ele ordena a
bênção, vamos valorizar nosso Encontro, se esforçar e crer que Deus tem muitas bênçãos para o
nosso casamento.
R E U N I Õ E S

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

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.

Pastores da Igreja
José de Almeida Paula (Pr. Paulo) / Viviane Guardiano de Almeida (Pra. Viviane)

GRUPOS FAMILIARES

AS VOCES QUE OUVIMOS EM NOSSA CABEÇA

Pr. Erwin McManus

“Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as
ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome às suas ovelhas, e as traz para fora. E, quando
tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a
sua voz. João 10.2-4.

Não temos como controlar os nossos pensamentos e coisas que ouvimos em nossa mente.
Diante de muitas situações ficamos indecisos pois podemos ouvir a voz de Deus, nossa
própria voz, e até a voz do diabo. Como discernir uma da outra?
Nessa passagem de João, Jesus nos oferece a promessa de vida abundante (v.10). Mas
antes disso o texto fala sobre ouvir a voz do Senhor. As ovelhas reconhecem e seguem a voz
do seu pastor. Elas não seguem outra voz.
É dessa forma que deve acontecer conosco em relação a Jesus. Como cristãos, devemos
ouvir somente a voz do nosso Senhor. Mas o texto também diz que o nosso inimigo vem para
nos roubar, matar e destruir. E como ele faz isso? Tentando nos enganar com outra voz
dentro da nossa mente.

A voz do diabo
Essa voz diz que não temos talento, não podemos nada, não chegaremos a lugar algum na
vida. Que não somos importantes e não somos amados. Que Deus não se importa conosco e
não ouve nossas orações. Essa é a mensagem que o diabo sempre tenta incutir em nossa
mente.
Quando Adão e Eva ouviram a voz de Deus no jardim, eles se esconderam. Eles estavam
envergonhados pelas atitudes que tinham tomado depois de ouvir a voz da serpente
(Genesis 3.8-11). Por isso Deus perguntou a Adão: Quem te fez saber que estavas nu? Que
voz você ouviu que não é a minha?
Uma mulher adúltera foi levada a Jesus numa situação de vergonha e humilhação (João
8.1-11). Todos a acusavam. Mas Jesus falou com ela e ela ouviu a voz dele. Isso cobriu sua
vergonha e restituiu sua identidade.
Muitas vezes, na pressão dos problemas, ouvimos outras vozes que tomam o lugar da voz
de Deus em nossa vida. E isso sempre produz em nós vergonha e medo.
A voz de Deus
Quando ouvimos a Deus, a vida vem em nossa direção, nos descobrimos amados e
aceitos. A voz de Deus cura as nossas feridas, nos fortalece e nos dá novos sonhos e projetos.
A voz de Deus traz perdão e direção segura para nós.
A voz de Deus é Jesus, que fala conosco, que fala à nossa alma, que consola, que dá sentido à
nossa vida. Jesus é o bom pastor que chama suas ovelhas e elas conhecem a sua voz.
Aplicação pessoal
1. Você às vezes tem dificuldade em reconhecer a voz de Deus em meio a tantas vozes
que ouvimos a todo momento?
2. Você está pronto para ouvir a voz de Deus que vai dar direção segura à sua vida? Você
deseja ouvir essa voz?

ACUPE DE BROTAS
BARRA
Márcio&&Jusa
Tati - Quinta-feira,
às 19:30hs;
 Veloso
Quinta-feira 19:30hs;
tel.:3011-0345/9929-800
3353-8409/cel.: 8833-9171
tel.:
9/8879-1005
CABULA V
 BROTAS
Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363
 Márcio
& Tati - Quinta-feira, às 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171
CABULA VI
 CABULA
Vandinho
V & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.:
9961-7034/9956-5693
 Elias
& Elisângela - Terça
20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363
FEDERAÇÃO
 CABULA
MiralvaVI- Terça 19:30hs;
cel.: 3237-5626
 Vandinho
& Denise - Sábado 17:00hs;
tel.:
3248-1448/cel.:
9961-7034/9956-5693
SIMÕES
FILHO - CIA
 FEDERAÇÃO
Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544
 Miralva
- Terça 19:30hs;
cel.: 3237-5626
SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544

NOTÍCIAS

GARIBALDI
GARIBALDI
 Amélia - Quinta 19:30hs;
 Amélia
- Quinta 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.:
8761-7604
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604
RETIRO
RETIRO
 Deusdete & Luciana - Terça 19:30hs;
 Deusdete
& Luciana - Terça 19:30hs;
cel.: 8626-3408
cel.: 8626-3408
SABOEIRO
SABOEIRO
 Jorge & Graça - Quinta
 Jorge
& Graça
- Quinta
19:30hs;
tel.: 3230-6061/cel.:
9908-4618.
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9908-4618.
 Glauco & Carol - Segunda 20:00hs;
 Sérgio
& Rosana - Terça 19:45hs;
cel.:9943-2274/9969-0183
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
 Sérgio & Rosana - Quinta 19:45hs;
SÃO GONÇALO
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
SÃO 3257-0438/cel.:
GONÇALO
tel.:
8797-3684/8743-9018
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja

Paulo Arthur - 26/10 - Humberto - 30/10
Fabiana - 27/10 - Bruno - 31/10
Jonatas - 28/10
Josilda - 26/10
Amélia - 28/10
Luzia - 28/10
Glauco - 29/10

ATENÇÃO - AVISOS
ANIVERSARIANTES: Dê um abraço amoroso nos aniversariantes da semana. Se você
deseja ter seu nome no boletim da igreja, por favor, envie a data do seu aniversário,
juntamente com seu nome para o e-mail: japmce@hotmail.com
CANTATA 2014 - UM NATAL INESQUECIVEL: Ensaios todos os domingos, às 15:30hs
Interessados, por favor procurar Jurema, a partir de hoje.
REUNIÃO DE MULHERES: No 22/11 teremos nossa última reunião de mulheres do
ano. Você vai se surpreender com o agir de Deus em sua vida.
BAZAR - BENEFICENTE: No 06/12 vai acontecer o maior evento beneficente da igreja.
Ele é beneficente em todos os sentidos, porque ajuda muitas famílias em nosso bairro a
comprar presentes para os filhos, roupas para o final de Ano e muito mais e também
ajuda o projeto recriar na cidade baixa.
AGRADECIMENTOS: Aos servos dos Senhor Jesus, que trabalharam arduamente antes,
durante e depois do Encontro – vocês mais uma vez nos surpreenderam por todo o Amor
e dedicação no trabalho do Senhor. Prs. Paulo e Viviane.
AGRADECIMENTOS: Aos queridos Prs. Tadeu e Marta, pela palavra viva que trouxe cura,
alegria e edificação aos casais deste Encontro. Estamos aprendendo a amar vocês.

