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Domingo da Igreja Perseguida - https://www.portasabertas.org.br/
O DIP é um movimento de oração para que a Igreja Perseguida tenha perseverança, paciência
e alegria por estar firme em Cristo Jesus. Neste ano, convidamos você para se juntar a nós para
orar e agir em favor dos cristãos no Iraque e Síria.
29 de Maio de 2016.

Olá, Seja bem-vindo!
Você veio aqui porque precisa de Deus. ELE tem interesse em transformar a sua vida e abençoar
você. A sua presença muito nos alegra. Receba o nosso carinho e o nosso amor!

ANIVERSARIANTES
Dani (de Josué) - 01/10
Fabricio (Maternal) - 01/10
Daniel - 08/10
Rita (Mae de Dudu) - 08/10
Arnaldo - 09/10
Edmilson (Miralva) – 09/10

Tate - 10/10
Getúlio - 10/10

R E U N I Õ E S

.............................................
CELEBRAÇÃO – DOMINGO 18:30Hs
CULTO DE ORAÇÃO – QUARTA 20:00Hs

www.comunidadevidaemfamilia.com.br
Rua Silveira Martins, Nº. 2568, Cabula – Ao lado do Master Shopping Cabula, em frente à
UNEB (71) 3015-7775 – CEP: 41.150-000 - Salvador/BA.

SALVADOR
Salvador, 02 de OUTUBRO
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GRUPOS DE COMUNHÃO – EDIFICAÇÃO – MULTIPLICAÇÃO
ACUPE DE BROTAS
Márcio & Tati - Quinta-feira, às 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel. 8833-9171
BROTAS

O CAMINHO DA NOVA VIDA – GL. 5.16-25

Pr. Paulo

Houve alguma situação em sua vida em que você começou mal, mas terminou bem? E o inverso?
Ayrton Senna foi um dos maiores pilotos da História do automobilismo mundial. Ganhou três
campeonatos da Fórmula 1 e, até hoje, é um esportista muito admirado. Duas características lhe eram
peculiares. A primeira, o fato de ser um excelente piloto na chuva, quando as pistas ficam molhadas e
escorregadias e o uso de um pneu próprio é necessário. A segunda, o fato de ser um grande piloto de
superação. Em diversas corridas, Ayrton se encontrou perto da última colocação e teve diante de si o
desafio de alcançar os primeiros colocados. Em muitas delas, corridas históricas, ele conseguiu se recuperar
e até mesmo chegar em primeiro lugar. Com isso, ele ensinou àqueles que o acompanhavam que não
importava como a corrida havia começado, mas sim como havia terminado.
A vida cristã é como uma corrida. Nela, podemos afirmar que todos começam bem. Afinal, a conversão a
Cristo é a maior experiência que um ser humano pode ter. Entretanto, como começamos não é a grande
questão. O que mais importa é como chegaremos ao final.
O mundo
O que é o mundo? Aqui não se trata do planeta em que vivemos nem da sociedade da qual fazemos
parte, mas de um sistema de princípios e práticas contrários a Deus. Em outras palavras, é o estilo de vida
das pessoas que não conhecem a Deus, estilo esse muito difundido pelos meios de comunicação por meio
de filmes, novelas, revistas, músicas etc.
Ao converter-nos a Cristo, deixamos de fazer parte do mundo e passamos a pertencer a Deus. Jesus
disse sobre os seus discípulos: Assim como eu não sou do mundo, eles também não são, João 17.16. A
oposição entre Deus e o mundo é tão grande que Tiago declarou: Será que vocês não sabem que ser amigo
do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus, Tiago 4.4.
A carne
O que é a carne? Nesse contexto, não se refere ao corpo humano, mas sim à natureza humana
tendenciosa ao pecado.
A carne é um inimigo interno que nos acompanha onde quer que estejamos. Está conosco desde
quando fomos concebidos; afinal, fomos gerados em pecado, como declara o Salmo 51.5. Entretanto,
quando nos convertemos a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E, como carne e Espírito são duas
forças opostas entre si, uma luta passa a ser travada dentro nós. Qual o alvo dessa luta? O controle de nossa
vontade. Quando a vontade é dominada pela carne o resultado é o pecado. Quando, contudo, é controlada
pelo Espírito, é santidade. Como vencer a carne? Paulo nos dá uma dica em Gálatas 6.7-8. Ler no grupo.
O diabo
O diabo é descrito como aquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora
controla os que desobedecem a Deus, Efésios 2.2. O diabo é um espírito maligno que se opõe a Deus e a
seus filhos.
Como vencer o diabo? Jesus venceu o diabo quando foi tentado por ele usando a Palavra de Deus,
conforme Mateus 4.1-11. Podemos perceber, mais uma vez, como a Bíblia Sagrada é a grande arma que
temos nas mãos nas lutas contra os inimigos da vida cristã. Nas três ocasiões em que foi tentado, Jesus
contra-atacou dizendo: As Escrituras Sagradas afirmam, vv.4,7,10. Além da Palavra de Deus, há outras armas
que Deus nos disponibiliza para lutarmos contra o diabo. Ef.. 6.11-17. Ler no grupo.

Paulo & Jane - Quinta-feira, às 19:30hs; tel.:
8824-2012/3383-6210
CABULA V

Elias & Elisângela - Segunda 20:00hs; cel.
8738-7078/8602-9891

SABOEIRO – CAMPUS EXPERIMENTAL
Sérgio & Rosana - Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel. 8868-2059/9963-2349
SIMÕES FILHO - CIA
Emanuel & Ana - Quinta 20:00hs;
tel.: 8850-2213; 9685-1252; 3045-2145
IMBUI
Beijo & Fernanda - Terça 19:30hs
99967-0040

CABULA IV

Basílio & Ilma - Sábado 16:00hs;
tel.: 9 9703-4134
FEDERAÇÃO
Miralva - Quinta 19:30hs;
tel. 3237-5626
SAUBARA
Léo & Taty - Quarta 19:30hs;
Cel. 8699-5241 cel. 8622-6740
GARIBALDI
Amélia - Terça 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel. 8761-7604
SABOEIRO - CAMPUS EXPERIMENTAL
Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel. 9928-4618

ATENÇÃO - AVISOS
ANIVERSARIANTES: Dê um abraço amoroso nos aniversariantes da semana. Se desejar ter
o nome no boletim da igreja, por favor, envie a data do seu aniversário, juntamente com seu
nome para o e-mail: japmce@hotmail.com
ENCONTRO COM DEUS: O Nosso Encontro Bem-Vindo à Familia será em outubro. Já
fechamos a data com o acampamento – Vai ser nos dias 21, 22 e 23 de outubro de 2016 Vai ser TREMENDO! Em todos os aspectos, quem for verá! Dê um passo de fé, Deus é dono
do ouro e da prata, se você crer e trabalhar, Deus vai prover o recurso.
PASSEIO DAS CRIANÇAS: Encerraremos as inscrições no próximo domingo (02/10). Os
responsáveis, devem procurar Ana Amélia para efetuar o pagamento. O nosso passeio será
dia 12 de outubro, em Lauro de Freitas.
Atenção: Reunião com todos os professores que irão trabalhar no passeio para o Dia das
Crianças, no próximo domingo as 16:30h. NÃO FALTEM! Favor efetuarem o pagamento e o
preenchimento da ficha de inscrição e autorização da criança. Procurar Ana Amélia/Jéssyca.
DISCIPULADO: Jovens, no sábado vai acontecer o discipulado para vocês 17:00hs.
ANIVERSÁRIO DA IGREJA: Nos dias 14, 15 e 16 de outubro, vamos receber o Pr. Carlos
Alberto Antunes, como o preletor oficial da conferência pelos 09 anos da Comunidade.
Vamos juntos com amigos e parentes celebrar essa grande conquista.

