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MURAL
Confira as fotos no facebook. Foi massa veio!

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!

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.

Salvador, 16 de MARÇO
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GRUPOS FAMILIARES

O VALOR DE UMA ALMA

BARRA
BARRA
Veloso&&Jusa
Jusa--Quinta-feira
Quinta-feira19:30hs;
19:30hs;
 Veloso
tel.:3011-0345/9929-800
3011-0345/9929-800
tel.:
9/8879-1005
9/8879-1005

Pr. Carlos A. Bezerra

“Se algum homem tiver cem ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes,
deixando as noventa e nove, em busca da que se desgarrou? …Digo que maior prazer tem
por aquela do que pelas noventa e nove que se não desgarraram. Assim, também, não é
vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca.” Mateus
18.12-14.
Quero compartilhar algo muito importante e urgente, algo que precisa mexer com a gente:
são “as almas desgarradas”, e o valor que elas têm!
Esse texto mostra a importância que Cristo dá a elas, daí se tira a conhecida frase: “uma alma
vale mais que o mundo inteiro”. Pois o Pastor é capaz de deixar as noventa e nove salvas num
aprisco e ir determinadamente atrás dessa única centésima ovelha, tamanho o valor e a
importância que Ele dá às Suas ovelhas, mesmo que seja uma só que está se desgarrando, Ele
não mede esforços para resgatá-la.
Quanto vale uma alma? Qual valor você tem dado a elas? Quantas dezenas, centenas e até
milhares ao nosso redor estão completamente perdidas, não conhecem o Evangelho, não se
converteram, a luz da salvação ainda não brilhou sobre elas, estão entregues a idolatria,
espiritismo, feitiçaria, ocultismo, ateísmo, enfim, estão completamente cegas, servindo os
deleites e os prazeres da sua carne, enumerando pecados sucessivos que ultrapassam os céus,
pessoas que estão totalmente caminhando em direção ao inferno, que a qualquer momento
podem morrer e serem imediatamente lançadas lá.
Essas pessoas que estou falando estão ao seu redor todos os dias: é seu pai, sua mãe, seus
filhos, parentes queridos, seu patrão, colegas de trabalho e escola, vizinhos, ou seja, todos
aqueles que você tem contato, e que você sabe que apesar de muitos deles estarem bem
socialmente, estão espiritualmente distantes de Deus. Quanto valor você tem dado a eles? O
que você tem feito pela salvação deles?
Jesus disse que você é “sal da terra e luz do mundo”, por acaso já brilhou sobre elas? Expôs o
Evangelho? Intercedeu exaustivamente por suas almas? Talvez você não faça isso e as ignore dia
após dia por não saber o valor que elas têm. Você já parou para pensar que elas são almas
eternas, que nunca vão morrer, que apenas o corpo vai se desfazer, mas suas almas viverão por
toda eternidade e aqueles que estiverem sem Cristo perecerão no tormento eterno, no lago de
fogo, sofrendo a ira de Deus.
Meu Deus, são indivíduos, têm coração, sentimentos, vontade, assim como nós, devem
receber o mesmo valor por suas almas que damos a nossa. Você já imaginou que a eternidade
nunca tem fim? Pense no seu patrão, amigo, vizinho, se morrer agora e for para o inferno, ele
nunca mais sairá de lá, mesmo que você queira tirá-lo, que orasse por ele, mesmo que ele tente
sair, ele jamais conseguirá. Não estou dizendo mil anos, ou um milhão de anos, ou até um bilhão,
estou dizendo: para sempre, todo o sempre, um tempo infinito de castigo e sofrimento.
Pregue o Evangelho, pregue querendo eles ou não. Não desista de nenhum deles, enquanto
estiverem vivos há esperança para sua salvação.

BROTAS
BROTAS
Márcio&&Tati
Tati--Quinta-feira,
Quinta-feira,às
às19:30hs;
19:30hs;
 Márcio
tel.:3353-8409/cel.:
3353-8409/cel.:8833-9171
8833-9171
tel.:
CABULAVV
CABULA
Elias&&Elisângela
Elisângela--Terça
Terça20:00hs;
20:00hs;Cel.:
Cel.:
 Elias
8602-9891/8738-7078/9358-4363
8602-9891/8738-7078/9358-4363
CABULAVI
VI
CABULA
Vandinho&&Denise
Denise--Sábado
Sábado17:00hs;
17:00hs;
 Vandinho
tel.:3248-1448/cel.:
3248-1448/cel.:9961-7034/9956-5693
9961-7034/9956-5693
tel.:
FEDERAÇÃO
FEDERAÇÃO
Miralva--Terça
Terça19:30hs;
19:30hs;
 Miralva
cel.:3237-5626
3237-5626
cel.:

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.
 Sérgio & Rosana - Quinta 19:45hs;
 Sérgio
& Rosana - Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
SÃO GONÇALO
SÃO GONÇALO
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
 Leo
Taty - Terça 20:00hs;
tel.:&3257-0438/cel.:
8797-3684/8743-9018
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

SIMÕESFILHO
FILHO--CIA
CIA
SIMÕES
Emanuel&&Ana
Ana––Quinta
Quinta20:00hs;
20:00hs;
 Emanuel
tel.:8712-2544
8712-2544
tel.:

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja

Lineuza 17/03 – 8800-5876
Filipe (Laise) 19/03 – 3296-5262
Lia (G. Amélia) – 20/03

ATENÇÃO - AVISOS
ANIVERSARIANTES: Dê um amoroso abraço nos aniversariantes da semana. Se você
deseja ver seu nome lembrado no boletim da igreja, por favor, envie a data do seu
aniversário, juntamente com seu nome para o e-mail: japmce@hotmail.com
BATISMOS: NO batismo foi adiado para o próximo domingo (23/03), será às 09:30hs,
na casa de Roque e Joana.
JEJUM ANUAL: Estamos findando a primeira semana do nosso Jejum de 21 dias, você
ainda pode participar. O termino será 30/03.
CAMPANHA DO ALIMENTO: Como crentes temos a responsabilidade e o privilégio de
ajudar os necessitados. Solicitamos a cada membro trazer 1kg de alimento por domingo.
BOLETINS: Os Líderes de Grupo Familiar devem usar o boletim nas reuniões dos seus
grupos, nenhum líder tem autorização para mudar o tema da reunião. Pr. Paulo.

