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Ana/Dani/Carol/Vivi Silva

-
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Léo
Carol L/Misma/Livânia/Ramon

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, 10 de Junho
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GRUPOS FAMILIARES
UM TRATAMENTO CONTRA O PECADO

Pr. Paulo

“A “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar

de toda a injustiça”. 1João 1.9.
Todo o Pentateuco e os livros históricos deixaram clara a posição assumida por Deus, por meio de
Suas exigências de santidade para o seu povo. Os profetas anunciaram essa verdade: “os vossos
pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus” Is. 49.2. Todo o Novo Testamento faz sentido a
partir da crença fundamental de que “o salário do pecado é a morte” - Separação de Deus, “mas o dom
gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus” Rm. 6. 23. Embora essas verdades sejam bastante
usadas no trabalho de evangelização, precisamos nos conscientizar de que seu ensino se aplica também
a todos nós: “Deus é luz, e não há nele treva nenhuma” 1Jo. 1.5.
Não é incomum ouvir crentes se lamentando do padrão de exigência cobrado daquele que se diz
servo de Deus. Parece que “todo mundo faz isso e ninguém diz nada, mas basta o crente fazer qualquer
cosia errada, e todo mundo começa a falar e cobrar”. Embora isso pareça um tanto injusto, é natural
que seja assim. Quem está nas trevas vive e pratica aquilo que lhe é próprio sem nada lhe ser cobrado,
pois as manchas não são vistas nas trevas, mas quem se chega para a luz tem a sua vida exposta diante
da luz do Evangelho de Cristo. Essa ideia é ainda melhor desenvolvida em João. “Porque todo aquele
que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas
quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são
feitas em Deus”. João 3.20-21. Quando as obras são más, é natural que se prefiram as trevas “para que
as suas obras não sejam reprovadas”, mas “quem pratica a verdade aproxima-se da luz”, porque está
é a forma legítima de manifestação das suas obras.
“Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos
a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o
sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado,
enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós”. 1João 1.6-8.
O primeiro grande perigo apontado no texto acima é o de acreditarmos que o pecado não é coisa
séria. Sendo o temor do Senhor o princípio da sabedoria, não há dúvida de que a falta de temor do
Senhor é o princípio da queda. A bíblia não deixa dúvida quanto à ação do pecado. Em 1Co. 10.1-13, fala
muito sobre isso, especialmente a parte que diz: “não ponhamos o Senhor à Prova”.
Outro perigo sério que envolve especificamente os crentes é o de acharmos que “não temos
pecado”. Tem pessoas que chegam a acreditar tolamente que pecado é cometido apenas pelos
descrentes, ou que só se pode considerar como pecado certos tipos grosseiros de desvios morais ou
vícios perigosos. Chegamos a ponto de acreditar que “não temos pecado nenhum”.
A terceira afirmação perigosa é ainda mais sutil: “eu entendo que somos pecadores, é claro eu sei
disso! Apenas estou dizendo que não faço essas coisas”. Ainda que pareça incoerente, esta é nossa
prática tantas vezes: reafirmamos nossa condição de pecadores e até alimentamos uma postura de
humildade diante da santidade de Deus, mas não estamos dispostos a nos humilhar perante a mão dEle.
Um exemplo disso é Davi: Ao ser confrontado por Natã ele se mostra ético e sério quando se falava
sobre a maldade cometida por alguém, mas não percebia que ele mesmo era o sujeito da ação – o
transgressor. Por isso ele começa a sua mudança de vida dizendo que Deus está certo no falar e puro no
julgar – Davi admite o seu pecado Sl. 51.4.
Um dos nossos grandes desafios diários está em pedir ao Senhor que sonde e veja se há em nós algum
caminho mau, da mesma maneira com fez Davi “Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo
o que o homem semear, isso também ceifará”. Gl. 6.7. Tenha uma semana abençoada!

BROTAS
· Márcio & Tati - Terça-feira 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171

GARIBALDI
· Amélia - Quinta 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604

COSTA AZUL
· Luciano & Isabella - Sábado 17:00hs;
tel.: 3484-8640/cel.: 8713-3503/8802-0217

PERNAMBUÉS
· Roque & Joana - Terça 19:30hs;
tel.: 3431-3214/cel.: 9957-0876/9965-0876

CABULA
· Elias & Elisângela – Terça 20:00hs;
cel.: 8602-9891

SABOEIRO
· Jorge & Graça; Ramon & Carol - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9908-4618.

CABULA VI
· Vandinho & Denise - Sábado 20:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693

· Sérgio & Rosana - Domingo 09:00hs; cel.:
8868-2059/3473-2919/9963-2349

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.: 96449499/
9644-9459.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja.

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

Ide – 11/06
Carol (de Glauco) – 13/06
Wellington – 14/06
Rosana – 15/06

ATENÇÃO - AVISOS
REUNIÃO COM LÍDERES E DIÁCONOS APÓS O CULTO: Reunião com todos os
diáconos e líderes de grupo familiar, HOJE À NOITE, após o culto: Planejamento do

Arraiá.

CULTO MATINAL: Dia 08/07 teremos nosso culto pela manhã. Após o culto

teremos “A feijoada”.

CULTO DOS JOVENS: Próximo Sábado, teremos o nosso culto dos Jovens, não

deixe de participar, toda a igreja pode apoiar e abençoar nossos Jovens, Amém!

ARRAIÁ PROXIMO SÁBADO: Próximo sábado, teremos o ARRAIÁ, traga visitantes.

