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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, estamos com 10 desafios para o mês de Março. Para isso
contamos com a sua ajuda, oferta, doação, e etc. 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, 10 de Março
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GRUPOS FAMILIARES

SAUDAI-VOS UNS AOS OUTROS

Pr. Paulo

“Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam” Rm. 16.16.
Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, diz: “Cumprimente uns aos outros com um beijo de
irmão” (1Co. 16.20b NTLH). O mesmo preceito se encontra nos seguintes trechos, escrito por
Paulo e por Pedro em Rm 16.16; 2Co. 13.12; 1Pe 5.14. É importante reconhecer que “saudai-vos
uns aos outros” é um mandamento do Senhor. Os textos que lemos usam o verbo no modo
imperativo. Cumprimentar, saudar uns aos outros não é sugestão. É ordem.
Saudarmo-nos uns aos outros é um reconhecimento externo, visível, da vida em união com
Cristo que mutuamente compartilhamos e do amor fraternal que temos uns para os outros. O
principal significado do mandamento é que os cristãos não devem negligenciar a presença uns
dos outros, ao surgirem oportunidades para se comunicarem.
O modo de saudação mencionado por Paulo e Pedro é o beijo. Na época do N.T. o beijo
muitas vezes era trocado entre membros da mesma família e entre amigos íntimos, assim como
entre os que pertenciam ao mesmo grupo religioso. Os costumes variam de um lugar para outro
e de uma época para outra; mas o princípio que não muda é que os cristãos devem reconhecer
uns aos outros e saudar uns aos outros.
Ainda que as diferenças entre os costumes de um grupo para o outro e de uma época para
outra sejam consideráveis, o estudo das diversas saudações do N.T. nos ajuda a encontrar
quatro diretrizes. As saudações entre irmãos devem ser:
1. Saudações pessoais e individuais (3Jo. 15) – Devemos saudar o irmão em Cristo de
maneira pessoal e individual. Paulo muito se esforçava para saudar, individualmente, seus
muitos amigos Rm 16. O aspecto individual das saudações é salientado também por João em
3Jo. 15. O amor cristão deve ser expresso de maneira pessoal e individual.
2. Saudações oferecidas com imparcialidade (1Co. 1.2-3) – Devemos saudar com
imparcialidade os irmãos. De acordo com Hb 13.24, isto não significa que estamos impedidos de
salientar, na saudação ao grupo, provas de especial de especial amizade por certos irmãos, ou
expressões de reconhecimento de feitos excepcionais. O que significa, isto sim, é que não
devemos ignorar a presença de outros irmãos menos conhecidos ou apreciados. O apóstolo
Tiago diz que se fizermos acepção de pessoas, especialmente em relação à maneira de tratarmos
os irmãos quando nos reunimos, seremos arguidos pela lei como transgressores (Tg. 2.9)
3. Saudações mais formais (Rm 16.12) – As saudações mais formais devem comunicar
aceitação da pessoa e, se possível, incluir alguma expressão de reconhecimento ou apreço pelo
trabalho que realiza. Certamente Gaio não teve dúvida sobre ser ou não aceito por João, depois
de ler a saudação que este colocou no inicio de sua terceira carta: “Do presbítero ao querido
Gaio, a quem eu amo de verdade”.
4. Saudações negadas (2Jo. 10) – A saudação cristã não deve ser entendida a nenhuma
pessoa que, dizendo-se irmão, ensine doutrinas contrarias ao evangelho. João deve ter sentido
vontade de saudar a todo mundo; mas é ele mesmo quem nos adverte a respeito dos
enganadores. Saudando uns aos outros de maneira constante e coerente, a igreja fica mais
unida e ganha maior ânimo para expressar seu mútuo amor em Cristo, de muitas, maneiras
diferentes.
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 - Quinta-feira 19:30hs;
cel.: 8838-9984/9926-2532
SIMÕES FILHO - CIA
· Emanuel & Ana - Segunda
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
Graça - 11/03
Lilian - 13/03

Conheça o site da igreja

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

ATENÇÃO - AVISOS
RECICLAGEM PORTA DO REINO: Queridos irmãos tivemos hoje nossa primeira
reciclagem de Porta do Reino, infelizmente o público foi muito reduzido. Teremos nossa
segunda etapa no dia 17/03. É uma convocação!
SEMINIÁRIO BATALHA ESPIRITUAL: No próximo sábado teremos nosso Seminário de
Batalha Espiritual com Iracema Brasil, aberto à igreja. Sábado: 09:30hs/19:30hs e
Domingo: 09:30hs.
CONFERÊNCIA: Nos dias 23 e 24 de Março teremos também uma Conferência com o
Pastor Sérgio Brito
CULTO DE ORAÇÃO: Irmãos, Paz! É necessário que o público do culto de oração nas
quartas seja como o público do culto de Domingo. Pense nisso!

