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-
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-

M. Louvor

Recepção

Liliane/Ilma

-
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Léo

-

Léo

Min. Infantil

Dani/Fernanda/Ramon/Livânia

-

Diná/Carol
Salvador, 27 de Maio

MURAL JOVEM
Fique Ligadoooo!
Galera Jovem, beleza! O culto dos jovens no próximo final de semana será tremendo! Dia 02 de Junho Ministração
da palavra com o Pr. Roni – Líder do ministério de jovens da igreja Batista do Caminho das Árvores.

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
“Segue abaixo a lista das doações que o Ministério da Providência tem recebido: 1 máquina
de lavar /1 fogão /1 cama de solteiro tubular /4 óculos, sendo 2 infantis e 2 adultos (de
grau) / 20 metros de divisória com duas portas com chaves/ Temos 4 malas e um saco de
roupas que acredito que sejam de roupas masculinas.

Rua Silveira Martins, Nº. 2568, Cabula – Ao lado do Master Shopping Cabula, em frente à
UNEB (71) 3257-2279. CEP: 41.150-000
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GRUPOS FAMILIARES
O GENE DO PARAÍSO PERDIDO
“A“E

Pr. Paulo

chamou o SENHOR Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no
jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me”. Gênesis 3:9-10.
A entrada do pecado no mundo estragou a “festa da vida”. O Éden era um lugar aprazível,
jardim de delícias, um paraíso sem igual. A prova disso se resume num só fato: lá não havia
pecado. Mas, a partir da “queda” (expressão usada para designar o pecado de Adão e Eva) o ser
humano adquiriu outra natureza: a de pecador.
Herdamos do primeiro casal o gene do paraíso perdido. É o sentimento de que tínhamos algo e
perdemos, de que não somos exatamente o que fomos criados para ser. Somos seres expulsos do
paraíso Gn. 3. 23. A vida humana se inicia no paraíso e se desenvolve no desejo e luta de retornar
ao paraíso perdido. Sem essa compreensão não vamos entender o ser humano.
Alguém disse: Somos seres insatisfeitos com os paraísos que temos. A insatisfação é gerada
pelo senso de perda. Nada satisfaz, nada preenche o coração que não está no lugar originalmente
planejado por Deus. Isso explica o comportamento da humanidade que busca desesperadamente
satisfazer-se em tantas coisas e em tantos lugares. Também é preciso reconhecer que somos seres
impedidos de voltar ao paraíso. Ninguém jamais voltou ao paraíso perdido. Deus colocou anjos
especialmente designados, portando cada qual uma espada de fogo que dava voltas em todas as
direções, para que o primeiro casal não retornasse ao paraíso e tivesse acesso ao caminho da
árvore da vida Gn. 3.24.
Não obstante, devemos ressaltar ainda que somos seres que decidem. Isso implica dizer que o
primeiro casal não foi obrigado a pecar. O Senhor Deus perguntou a Adão: “Quem te fez saber que
estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses”? Gn. 3. 11. O homem decidiu
errado, e as consequências dessa decisão passaram a todos os homens da terra. “Porque, como
pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de
um muitos serão feitos justos”. Rm. 5.19.
Portanto, podemos imaginar o porquê do sofrimento humano, que muitos não conseguem
entender, e por isso tentam de todas as formas até culpar a Deus. “Eis aqui, o que tão-somente
achei: que Deus fez ao homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias”. Eclesiastes 7.29. Esse
texto nos fala que muitos problemas e sofrimentos são nossa culpa, mas não nosso destino.
Sabemos que muitos sofrem por causa de outros, as vítimas da guerra, por exemplo. Em sua
condição original, Deus fez o homem reto, mas ele se corrompeu, perdendo seu estado de
inocência e perfeição.
“Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo”. 1Co. 15.57. Em Jesus
tudo se tornou diferente, podemos dizer que tudo mudou. Ao entregar a sua vida a Deus, você é
feito nova criatura 2Co. 5.17; com toda a capacidade para fazer a vontade de Deus conforme diz
em Efésios 2.10. Muita gente não consegue entender, mesmo depois de ter sido feita nova
criatura, que Jesus de fato nos habilitou para uma vida nova. “Porque, se pela ofensa de um só, a
morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, e do dom da justiça,
reinarão em vida por um só, Jesus Cristo”. Rm. 5.17.
No mundo pós-queda, também temos que decidir. Mas pela graça, através de Jesus Cristo,
retornaremos ao paraíso eterno, poderemos comer da árvore da vida e de lá jamais seremos
expulsos Ap. 2.7; 22.2-4. A Deus seja a glória para sempre!

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

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.: 96449499/
9644-9459.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja.

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

Joana – 30/05
Fátima (mãe Ricardinho) – 30/05

ATENÇÃO - AVISOS
ENCONTRO DE CASAIS: Hoje é o último dia para os pagamentos dos inscritos no

Encontro de Casais. Principalmente para aqueles que não efetuaram nenhum
pagamento ainda. Caso não ocorra até quarta-feira (30/05) a sua vaga será
disponibilizada para outro casal, prioritariamente do cadastro reserva.

MINISTÉRIO DE CASAIS: Ontem foi a nossa primeira reunião do ministério,

tivemos a participação de mais de 27 casais, foi especial para todos. Próxima
reunião será dia 21 de julho, não percam!
REUNIÃO DE LÍDERES: Hoje após o culto teremos uma rápida reunião para

tratarmos sobre o Arraiá. Lembrando que a próxima reunião de líderes será dia
08/07.
REUNIÃO URGENTE: Também após o culto teremos uma reunião rápida na sala

das crianças com os membros do grupo familiar do Pr. Wolney & Olguinha.

