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MURAL JOVEM
Fique Ligadoooo!
O ministério de Jovens tem sido fortalecido a cada dia pelo poder e graça de Deus. Faça parte deste mover:
“Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno” 1João 2.13.

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, 29 de Julho
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GRUPOS FAMILIARES
O EXERCÍCIO ESPIRITUAL DA OBEDIÊNCIA

Pr. Paulo

“Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como
para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes,
fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, Sabendo que recebereis do Senhor o
galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis”. Cl. 3. 22-24.

A Bíblia diz claramente que a obediência meramente como obediência não é necessariamente boa.
Nós podemos obedecer à injustiça tanto quanto à justiça; podemos obedecer aos homens quando
deveríamos obedecer a Deus. Portanto, é importante entender a verdade em relação ao principio de
autoridade e submissão e aprender a separá-lo das imitações e das aplicações erradas.
O primeiro ato de rebelião iniciou-se no céu. Em Ezequiel 28.13-17, podemos ver a descrição do
deste ato de rebelião e suas consequências no mundo. A desobediência atrapalha a nossa carreira
perante o Senhor. Deus não investe, não sustenta e não promove a vida de quem quer que seja
quando este se constitui Senhor de sua própria vida. A palavra diz que ele resiste. Tg. 4.6.
O Novo Testamento afirma: “E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganandovos a vós mesmos”. Tiago 1.22. Enganando a quem? O diabo, os Outros? A vós mesmos! A maior
exigência de Deus para o homem não é carregar a cruz, ofertas consagração ou auto sacrifício. A
maior exigência de Deus para o homem é a submissão. A bíblia não fala somente sobre fé, ela fala
também sobre obediência. O evangelho não é somente para o homem crer, mas também para o
homem se submeter. Deus não nos chamou apenas para recebermos vida por meio da fé, mas
também para manter a sua autoridade pela obediência. O plano de Deus para nós na igreja é que
nos submetamos à sua autoridade bem como a todas as autoridades que ele estabelece. Rm. 13.
Algumas pessoas só conseguem se submeter se as condições lhes são favoráveis, isto é devido à
carência de se ver a autoridade. Antes de Paulo se encontrar com a autoridade de Deus ele queria
erradicar a igreja da terra. Mas depois que encontrou o Senhor no caminho de Damasco, ele
percebeu que era difícil chutar os aguilhoes (resistir à autoridade de Deus), ou “recalcitrar os
aguilhoes” com os pés (energia do homem) Quando nos submetemos a uma pessoa não tratamos
com a pessoa em si, mas com a autoridade de Deus dentro daquela pessoa. Ou seja, a nossa
submissão não àquela pessoa, mas à autoridade de Deus naquela pessoa. Muita gente não entende
isso!
Deus nos criou com capacidade para obedece-lo, infelizmente o pecado danificou esta
capacidade, mas precisamos do Senhor e ver a sua restauração neste aspecto de nossa vida. A fôrma
que de Deus usou para nos fazer se chama: Bênção. Nós já fomos feitos abençoados. Onde está isto?
“E criou Deus o homem à sua imagem: à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. E Deus os
abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os
peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra”. Gn 1.27-28.

Jesus veio para destruir o poder do diabo (1Jo. 3.8) e tirar de suas mãos o que o homem lhe
entregou quando obedeceu à sua voz: o direito de dominar o mundo. Além disso, Jesus nos deu toda
autoridade, sobre todo poder do maligno. Desde então, Satanás e seus demônios só governam
nações, cidades e vidas, quando a igreja ignora a sua autoridade e a sua missão de exercer vitória
sobre ele e seu exército das trevas. Eles já foram vencidos, não têm mais direito algum. Cabe a nós
declarar a vitória de Jesus sobre eles.

BARRA
· Veloso & Jusa /Victor & Dilene - Terça-feira
19:30hs; tel.: 3011-0345/9929-8009/8879-1005

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

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

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

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

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

CABULA IV (Condomínio em frente à igreja)
· Elias & Elisângela – Terça 20:00hs;
tel.: 3257-2754/cel.: 8602-9891.

· Sérgio & Rosana - Domingo 09:30hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349

CABULA VI (Em frente ao Doron)
· 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

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.: 8800-7774/
8606-9023/9644-9459.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja.

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

Aline Prud’homme (Marcelo) – 01/08
Márcia – 02/08

ATENÇÃO - AVISOS
CEIA DO SENHOR: No próximo domingo teremos a nossa ceia. Toda a igreja deve estar
reunida para juntos celebrarmos a morte e ressurreição de Jesus, a nossa vida!
CAMPANHA DE JEJUM E ORAÇÃO: Estamos encerrando hoje uma campanha de 21 dias
de jejum, minha expectativa neste momento é ver grandes coisas em sua vida.
DOAÇÃO DE MILHAS: Se porventura tiver algum irmão que deseja doar as suas milhas
ou parte delas para a igreja, vamos precisar. Devemos comprar as passagens dos
preletores do 5º Aniversário da Comunidade Vida em Família.
BAZAR: Nosso Bazar está agendado para o dia 01/12, mas você já pode efetuar as suas
doações, Pra. Viviane

