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MURAL JOVEM
ANIVERSARIANTES JOVENS

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!
MINISTÉRIO DA PROVIDÊNCIA
“Não havia, pois, entre eles necessitado algum” Atos. 4.34. Esta era a realidade da igreja
primitiva. Mas como eles conseguiam isso? A necessidade na igreja primitiva era vista como
oportunidade para o desprendimento, para a generosidade entrar em ação. O cuidado mútuo
era uma das marcas principais dessa igreja. E por meio da generosidade cada membro era
suprido em sua necessidade. Aqueles que tinham mais repartiam com os demais suas posses.
Será que a igreja pode agir dessa mesma forma hoje? O que você pensa sobre isso?
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.
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GRUPOS FAMILIARES

EU SOU EM CRISTO

Mark Driscoll

“Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão
vivificados”. 1Co. 15.22.
Nós gostamos muito de uma boa biografia, não é mesmo? Ansiamos por
esperança e exemplos de coragem, dedicação, sacrifício e triunfo. Se você, entrar
numa livraria, encontrará uma seção inteira dedicada a biografias. Se ligar a
televisão, será inundado por uma biografia após outra. Deus, no entanto, nos
oferece algo ainda maior que uma biografia. Ele nos oferece um testemunho.
O testemunho, por outro lado, trata de Jesus - sua vida, suas realizações e
decisões. No testemunho, Jesus é o herói que me resgata do terrível destino do
pecado, da morte, do inferno e da justa ira de Deus. No testemunho, o pecador deve
ser honesto para que fique claro quem é o verdadeiro Salvador.
O PRIMEIRO E O ÚLTIMO ADÃO
Na Bíblia, Paulo chama Jesus de "o último Adão" (1Co. 15.45), pois ele é a cura
para a idolatria e a redenção da humanidade, enquanto o primeiro Adão se tornou a
fonte da idolatria e a ruína da humanidade.
 O primeiro Adão se afastou do Pai num jardim; o último Adão se voltou para o
Pai num jardim.
 O primeiro Adão morreu como pecador; o último Adão morreu pelos pecadores.
De acordo com a Bíblia, nós morremos em Adão mas renascemos em Cristo:
"Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão
vivificados" 1Co 15.22.
 Em Adão há condenação; em Cristo há salvação.
 Em Adão há ódio e morte; em Cristo há amor e vida.
Existem dois times na vida; um time tem Adão como capitão. O outro tem Jesus,
estas são as duas categorias na Bíblia: aquelas pessoas cuja identidade está em
Adão, as quais partilham de sua derrota, e aquelas cuja identidade está em Cristo,
que partilham de sua vitória.
O pior lugar para começar a construir uma identidade é em você mesmo,
justamente o ponto de onde parte a maioria dos conselhos. O melhor lugar para
começar a construir uma identidade é Jesus Cristo, justamente o ponto de onde
partem as Escrituras. Conhecer Jesus e ser salvo por ele na fé é a chave para sua
identidade. Não se trata de você. Trata-se totalmente de Jesus.
Em poucas palavras, experimentar e entender o que é estar "em Cristo" é algo
vital para todo crente, pois estar "em Cristo" é a única coisa que transforma todas
as demais. Minha esperança é que, à medida que avançarmos na vida cristã, você
obtenha a maravilhosa liberdade que reside na completa e fiel compreensão da
verdade de nossa identidade em Cristo. Espero ainda que, prosseguindo em sua
nova identidade, você encontre vitória permanente sobre sua idolatria, pela graça
de Deus e pelo poder do Espírito Santo.

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

Aline Prud’homme - 01/08
Vilma - 09/08
Marcinha - 02/08

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
ENCONTRO DE CASAIS: VEM PARA O ENCONTRO VOCE TAMBEM, VEM!
ANIVERSÁRIO DA IGREJA: A comemoração do Aniversário da Comunidade Vida em
Família foi adiada para os dias 23 e 24 de agosto, quando estaremos recebendo o Pr.
Carlos Alberto Bezerra e a Pra Suely.
AGRADECIMENTOS: A todos os irmãos que trabalharam no Arraiá, que fizeram a festa
acontecer, Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. A recompensa virá, ela sempre
vem do Senhor.

