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MURAL JOVEM
Fique Ligadoooo!
Galera Jovem, beleza! O culto foi tremendo mesmo! Fique esperto e não perca no próximo sábado o CINEJOVEM.

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, 03 de Junho

Bol etim Dominical - No 18/2012

GRUPOS FAMILIARES
O SENTIDO DA VIDA

Pr. Paulo

“A“A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, os formei, e

também os fiz”. Isaías 43.7.

Muitas pessoas gastam boa parte da vida buscando algo que dê significado e sentido a elas. A
busca pelo sentido da vida é algo sadio, normal e relevante. Alguns homens renomados do século
XX reconheceram isso. Freud disse: “As pessoas têm fome de amor”. Jung afirmou: “As pessoas
têm fome de segurança”. Adler escreveu: “As pessoas têm fome de significância”. Não obstante,
Jesus disse: “Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca
terá sede”. João 6.35. Então, qual é o sentido da vida?
Segundo Rick Warrem: “O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é
perguntar ao inventor”. Em seu livro “Uma Vida com Propósito” ele afirma: “Só existem duas
maneiras para se descobrir o sentido da vida. A primeira é a especulação. Esta tem sido a opção da
maioria das pessoas”. Especular é investigar por meio do raciocínio abstrato, é fazer conjectura,
suposição baseado em ideias humanas. Especular é tentar entender por meio da razão somente.
A segunda, e “melhor alternativa para se descobrir o significado da vida continua sendo a
revelação”. Deus revela o verdadeiro sentido da vida. Temos que perguntar ao Criador por que Ele
nos fez. Lembre-se: Deus não faz nada sem um propósito especial.

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

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.

A Origem da Vida é Deus.

A bíblia afirma que o mundo, por sua própria sabedoria, jamais conheceu a Deus 1Co. 1.21. As
pessoas andam procurando o sentido da vida em suas próprias concepções, em seus sentimentos
e até mesmo em suas experiências, mas nada disso tem sido relevante nesta busca incessante. Por
outro lado, Jesus disse: “Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por
mim”. João 14.6. Se a origem da vida é Deus, o retorno ao Pai é a plenitude desta vida. Jesus afirma
que ele é o caminho para a vida, a verdade da vida, ou seja, tudo o que precisamos saber sobre a
vida, e finalmente: a própria vida. Em João, ele reafirma: “Eu e o Pai somos um”. Jo. 10.30.

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja.

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

O Propósito da Vida é a Glória de Deus.

De acordo com o profeta Isaías 43.7; 43.21; fomos e somos criados para a glória de Deus.
Sabemos que o propósito de Deus nunca mudou. Não mudou no Antigo Testamento nem muito
menos no Novo, portanto Efésios, diz: “Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as
boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas”. Efésios 2.10. O apóstolo Paulo ao
se referir à pessoa eterna de Jesus, afirmou também: “Porque nele foram criadas todas as coisas
que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados,
sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele”. Cl. 1.16.

Uma das coisas mais interessantes na bíblia tem a ver com a criação e Deus. Alguém já
questionou a bondade de Deus da seguinte forma: Como Deus pôde criar todas as coisas para a
sua própria glória sem ao menos ser egoísta? A resposta está na perfeição de Deus. Só ele
consegue criar tudo para a sua própria glória e ter um amor ilimitado! Uma das coisas que
precisamos entender é que quando Deus criou você, primeiramente Ele não pensou em você, mas
pensou Nele mesmo. Se você guardar essa chave poderá abrir muitas portas preciosas durante a
sua vida na terra. Na verdade podemos concluir que o Sentido da Vida é a paz com Deus. “Tendo
sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo”. Rm. 5.1. Tenha
uma semana abençoada, em nome de Jesus.

ATENÇÃO - AVISOS
REUNIÃO COM LÍDERES E DIÁCONOS: Reunião com todos os diáconos e líderes de

grupo familiar na sexta-feira (08/06), próxima semana, para tratarmos do
planejamento do Arraiá. Lembre-se: O nosso Arraiá será dia 16 de Junho.
CULTO MATINAL: Dia 08/07 teremos nosso culto pela manhã. Após o culto
teremos “A feijoada”.
CULTO DOS JOVENS: Amados, ontem tivemos cerca de 90 pessoas no culto dos
jovens, fomos abençoados com a palavra de Deus pelo Pr. Roni, (Igreja Batista
Caminho das Árvores). O apoio da igreja está sendo fundamental para os jovens.
CINE-JOVEM: Próximo Sábado, teremos o CINEJOVEM, você não poderá perder,
pois o filme deste sábado é espetacular.

