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-
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M. Louvor

-

M. Louvor
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-
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Som

Cláudio

-

Basílio

Min. Infantil

Ana/Rute/Diná/Jefferson

-

Amélia/Jéssica/Carol/Ramon

MURAL
MINISTÉRIO JOVEM!
Queridos jovens, vamos começar nossa estrutura de ensino em grande estilo. Adquirimos um material de
primeira qualidade, você não pode deixar de participar.

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
ministériodaprovidencia@gmail.com.br
Amados irmãos, concluímos as obras da reforma da igreja, o telhado da cobertura
anexa ao prédio da igreja já foi reformando. A sua ajuda foi importante. Muito
obrigado, Pr. Paulo.

Rua Silveira Martins, Nº. 2568, Cabula – Ao lado do Master Shopping Cabula, em frente à
UNEB (71) 3231-7774. CEP: 41.150-000

Salvador, 01 de Setembro
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GRUPOS FAMILIARES

MAMOM, PARCEIRO DA INIQUIDADE

PR. PAULO

“E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes
ofereceu dinheiro, Dizendo: Dai-me também a mim esse poder e autoridade, para que aquele
sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo”. At. 8. 18-20.
É a compreensão correta do texto bíblico que nos oferece sabedoria e segurança para
que tomemos as medidas corretas a fim de que não caiamos também no laço de engano de
satanás.
Simão havia se tornado um discípulo de Filipe, ele creu e foi batizado, mas algo ainda
estava errado em seu coração. E quando chegaram Pedro e João para imporem as mãos
sobre aqueles que tinham sido batizados em nome de Jesus, mas que não haviam recebido o
Espirito Santo, ele ficou impressionado. Qual espírito está operando na vida de Simão? O
espírito de “Mamom”. Olhando com mais precisão para esta história vamos descobrir que
“Mamom” quer controle, poder e autoridade através do dinheiro, comprando e vendendo,
coisas e pessoas. Entretanto, o reino de Deus funciona através do dar e receber.
“Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu
coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo laço de iniquidade". At. 8.2223.

O que Pedro disse a Simão na verdade foi o seguinte: “você está profundamente
envenenado pela amargura”. Irmãos, nós sabemos que a amargura é uma condição das
emoções humanas. Quando Pedro declara que o coração de Simão está errado, ele não está
dizendo que ele não era “nascido de novo” em seu espírito, mas que existiam questões
emocionais que necessitavam ser corrigidas.
Um praticante da iniquidade é uma pessoa que sabe que por traz do seu pecado existe
uma força condutora em sua vida, mas que se recusa a tratá-la. Esta pessoa resiste às
autoridades e ninguém pode ministrar em sua vida, por que há medo de perder a sua
posição ou de se expor. O não tratamento destas questões gera consequências
“Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor
DEUS. Tornai-vos, e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos
servirá de tropeço”. Ez. 18.30.
O que tem a ver a iniquidade com esse assunto dinheiro e Mamom? Em Lucas Jesus faz
uma conexão entre Mamom e Iniquidade. “Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito;
quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito”. Lucas 16.10.
A palavra traduzida como injustiça no grego é “adikia” – Iniquidade. Portanto, aqui Jesus
equipara Mamom a Iniquidade. Isso ajuda a entender o porquê do amor ao dinheiro ser esta
força condutora tão forte na vida de muita gente. Não existe apenas um espírito demoníaco
influenciando estas pessoas, mas existe também algo dentro delas. As pessoas matam,
roubam e destroem outras pessoas por dinheiro. Esta força satânica gerada pela iniquidade
atua em todas as culturas.
Toda a vez que tratamos com alguém que usa o dinheiro para comprar poder e
autoridade sobre a vida de outras pessoas, estamos lidando diretamente com o espírito
demoníaco de Mamom. Continua....

BARRA
 Veloso & Jusa /Victor & Dilene - Quintafeira
19:30hs; tel.: 3011-0345/9929-800
9/8879-1005
BROTAS
 Márcio & Tati - Terça-feira 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171
CABULA IV
 Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363
CABULA VI
 Vandinho & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693
FEDERAÇÃO
 Humberto & Livânia - Terça 19:30hs;
cel.: 8838-9984/9926-2532
SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544

NOTÍCIAS

GARIBALDI
 Amélia - Quinta 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604
RETIRO
 Deusdete & Luciana - Terça 19:30hs;
cel.: 8626-3408
SABOEIRO
 Jorge & Graça; Ramon & Carol - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9908-4618.
 Pr. Paulo & Pra. Viviane - Quinta
20:00hs; tel.: 3231-7774/cel.: 9700-7774
Viviane: 9913-4086/9644-9459.
 Sérgio & Rosana – Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
SÃO GONÇALO
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja

Paulo (Cida) – 01/09
Carol (Ramon) 02/09
Iara (Leila) – 02/09
Lorena (Bete) – 07/09

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

ATENÇÃO - AVISOS
ATENÇÃO JOVENS: Galera, Jovem! No próximo sábado será o nosso encontro em Barra
de Pojuca (07 de Setembro), Sábado e Feriado. Contamos com a presença de Todos.
Cada Jovem deve contribuir com R$ 10,00. Procurar Misma.
VIGÍLIA DE ORAÇÃO: Próxima sexta feira será a nossa vigília de Oração (06/09).
Vamos clamar a Deus com fé a fim de ver os milagres em nossa família e cidade.
BAZAR: O nosso Bazar está agendado para o dia 07/12, você pode efetuar as suas
doações e convidar seus amigos para este grande evento na comunidade. Todos os
recursos arrecadados serão doados ao Projeto Recriar.
CHÁ DE MULHERES: Dia 14/09 teremos chá de Mulheres, esta é uma ótima
oportunidade para trazer aquela amiga que você deseja ver servindo a Deus.
SORTEIO: Continue trazendo um 1kg de alimento e participe do grande sorteio que será
realizado dia (22/09). Se você já trouxe seu alimento procure o irmão Cláudio (de
Dilzeth) para receber seu cupom.
ANIVERSARIANTES: Dê um amoroso abraço nos aniversariantes da semana.

