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MURAL JOVEM
MINISTÉRIO JOVEM!
Quem quiser as fotos do aniversário do ministério Jovem poderá baixa-las no Facebook nos próximos dias, ok!

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
Queridos Irmãos da Comunidade Vida em Família, segue nossos agradecimentos a todos
que contribuíram com a compra de 10 sacos de cimento para que uma irmã querida de
nossa comunidade pudesse levantar as paredes de sua casa. O alvo foi alcançado, a
todos que colaboraram, muito obrigado. Abraços fraternos.

Rua Silveira Martins, Nº. 2568, Cabula – Ao lado do Master Shopping Cabula, em frente à
UNEB (71) 3257-2279. CEP: 41.150-000

Salvador, 25 de Novembro
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GRUPOS FAMILIARES
BARRA
· Veloso & Jusa /Victor & Dilene - Quinta-feira
19:30hs; tel.: 3011-0345/9929-8009/8879-1005

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

“Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me”.
Lc. 9.23.

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

A obra de Cristo na cruz foi completa em termos de satisfazer a justiça de Deus, desfazer as obras
do Diabo e restaurar o ser humano. Mas o Evangelho exige uma resposta humana, que o próprio
Senhor Jesus indica: “Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e
siga-me” (Lucas 9.23).
·
A si mesmo negue
Nada mais coerente, pois considerando que o pecado é essencialmente uma atitude de rebeldia
diante de Deus, quando o ser humano substitui Deus pelo seu próprio eu, o caminho da volta implica
na submissão do eu a Deus – negar a si mesmo. Por esta razão o anúncio do Evangelho é uma
convocação ao arrependimento: meia volta, mudança de rumo (Marcos 1.14,15; Atos 2.38).
·
Dia a dia tome a sua cruz
Conforme nos ensinou o apóstolo Paulo, Jesus nos incluiu em sua cruz, de modo que podemos
considerar que a cruz de Cristo é também a nossa cruz (Gálatas 2.20; 6.14). Esta identificação com
Cristo em sua cruz, isto é, vermos a nós mesmos crucificados em Cristo, é um ato de fé (Atos
16.30,31; Romanos 1.16,17; 5.1,2; 10.1-17; Efésios 2.8-10). Para que a cruz de Cristo seja eficaz em
nós, devemos crer que estávamos incluídos em Cristo quando ele morreu.
·
Siga-me
Mais uma vez atestamos a coerência da convocação de Jesus. Uma vez que a cruz deve ser tomada
dia a dia, então a experiência cristã implica a companhia constante de Jesus, e não apenas uma
decisão passada. Por esta razão o apóstolo Paulo disse que “se fomos unidos com ele na semelhança
da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição ... pois fomos sepultados com
ele na morte pelo batismo; para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do
Pai, assim também andemos nós em novidade de vida” (Romanos 6.3,4).
A mais importante obra da cruz é o que a teologia chama de theosis: o processo através do qual o
ser humano passa a participar da natureza divina (1Pe. 1.4). Na verdade, o que Deus chama de ser
humano não é Adão, mas Jesus. A verdadeira expressão de humanidade em plenitude não aparece
em Adão, mas no Cristo ressurreto. Jesus foi o que Adão deveria ter sido, e através de sua
ressurreição leva consigo todos os seres humanos para que sejam o que sempre estiveram
destinados a ser. É isso o que significa dizer que Adão é o primeiro homem e Jesus é o segundo
homem.
A cruz de Cristo não pode ser reduzida a uma solução que Deus oferece para o pecado humano. A
cruz de Jesus, seguida da ressurreição de Jesus, se assemelha a um portal através do qual toda a
humanidade passa da condição de Adão – o ser humano inacabado, à condição de Cristo – o ser
humano em plenitude (Romanos 8.28-30). Veja o que disse um dos Pais da igreja, que viveu nos
primeiros séculos da era cristã. “Deus se tornou homem para que o homem pudesse se tornar Deus
(...) O homem está destinado a ser pela graça aquilo que Deus é por natureza”.

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

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

CABULA VI (Em frente ao Doron)
· Vandinho & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693

· Pr. Paulo & Pra. Viviane - Quinta
20:00hs; tel.: 3231-7774/cel.: 9913-4086
9644-9459.

FEDERAÇÃO
· Humberto & Livânia - Quinta-feira 19:30hs;
cel.: 8838-9984/9926-2532

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

OS IMPERATIVOS DA CRUZ

SIMÕES FILHO - CIA
· Emanuel & Ana - Segunda
20:00hs; tel.: 8712-2544.

NOTÍCIAS

SÃO GONÇALO
· Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja.

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

Jailton (de Laíse) 28/11
Marcelo (de Aline) - 29/11

ATENÇÃO - AVISOS
BAZAR: O Nosso Bazar será no próximo sábado (01/12), não deixe de contribuir e
convidar amigos para prestigiá-lo. O Bazar começará a partir das 09:00hs da manhã. Não
abriremos as portas antes do previsto. Também teremos Yakissoba e Dobradinha que
serão vendidos no almoço.
BATISMO: Entre no site e veja o nosso batismo. www.comunidadevidaemfamilia em
seguida click no menu boletim veja o título: batismo 15.11.2012 e click em ASSISTA.
CONFRATERNIZAÇÃO DOS JOVENS: A nossa confraternização será dia 08/12. Maiores
detalhes no Facebook dos jovens.
CONFRATERNIZAÇÃO DA LIDERANÇA: Será dia 15/12 na casa dos nossos queridos
irmãos: Luiz e Simone, em Itacimirim.
CANTA DE NANTAL: A nossa Cantata de Natal será apresentada dia 16/12, às 18:30hs. É
muito importante que você possa trazer visitantes!

