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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!

DESTAQUE!

R E U N I Õ E S

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

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.

Pastores da Igreja
José de Almeida Paula (Pr. Paulo) / Viviane Guardiano de Almeida (Pra. Viviane)

GRUPOS FAMILIARES

EU SOU RECOMPENSADO

Pr. Paulo

Texto Chave: Efésios 6.8.
Apesar de nos dias atuais haver uma busca ensandecida pelas bênçãos de Deus apenas, “a
febre da Recompensa”, é sim importante falar sobre a recompensa divina, tema presente nas
palavras do Senhor Jesus nos evangelhos (Lc. 18.29-30). Em Deus somos recompensados!
Deixando de lado os exageros ensinados por aí, é bem verdade que o Reino de Deus é um
reino de prosperidade, pois a pessoa que foi “transportada do império das trevas para o
reino do filho do seu amor”, verdadeiramente experimentou a prosperidade do Senhor em
sua vida, conforme Paulo fala em Colossenses 1.13.
 Deus Sabe Recompensar as Pessoas aqui na Terra.
“Eis que o justo recebe na terra a retribuição; quanto mais o ímpio e o pecador”. Pv. 11.31.

Veja que “O Justo” segundo a palavra do Senhor, começa a receber, não lá no céu, nem na
eternidade apenas, mas aqui na terra a sua recompensa. É importante ressaltar uma coisa: “O
Justo”. Ele não está ponderando sobre alguém certinho, ou uma pessoa que anda direitinho, ou
seja, o bom cidadão. Provérbios também não está falando de alguém que se reúne com a igreja
e cumpre as suas obrigações religiosas - veja que ele diz: “o Justo”.
O rei Davi também compartilhava deste entendimento. De acordo com ele, Deus não
desampara o justo na terra: “Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado,
nem seus filhos mendigando o pão”. Sl. 37.25.

Quem tem esta qualidade? Quem é “o justo”?
Um dos textos mais enfáticos, escrito por Paulo aos crentes de Roma, exatamente para
ensinar a igreja sobre o perigo do ensino judaizante (Juntamente com a fé em Cristo, era
necessário guardar a lei de Moises e ser circuncidado para ser salvo). Então, a fim de
esclarecer estas dúvidas, Paulo diz basicamente o seguinte: “Ninguém é declarado justo diante
dEle (Deus) pela observância à lei, porque a lei nos torna conscientes do pecado”.

ACUPE DE BROTAS
BARRA
Márcio&&Jusa
Tati - Quinta-feira,
às 19:30hs;
 Veloso
Quinta-feira 19:30hs;
tel.:3011-0345/9929-800
3353-8409/cel.: 8833-9171
tel.:
9/8879-1005
CABULA V
 BROTAS
Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363
 Márcio
& Tati - Quinta-feira, às 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171
CABULA VI
 CABULA
Vandinho
V & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.:
9961-7034/9956-5693
 Elias
& Elisângela - Terça
20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363
FEDERAÇÃO
 CABULA
MiralvaVI- Terça 19:30hs;
cel.: 3237-5626
 Vandinho
& Denise - Sábado 17:00hs;
tel.:
3248-1448/cel.:
9961-7034/9956-5693
SIMÕES
FILHO - CIA
 FEDERAÇÃO
Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544
 Miralva
- Terça 19:30hs;
cel.: 3237-5626
SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544

NOTÍCIAS

GARIBALDI
GARIBALDI
 Amélia - Quinta 19:30hs;
 Amélia
- Quinta 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.:
8761-7604
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604
RETIRO
RETIRO
 Deusdete & Luciana - Terça 19:30hs;
 Deusdete
& Luciana - Terça 19:30hs;
cel.: 8626-3408
cel.: 8626-3408
SABOEIRO
SABOEIRO
 Jorge & Graça - Quinta
 Jorge
& Graça
- Quinta
19:30hs;
tel.: 3230-6061/cel.:
9908-4618.
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9908-4618.
 Glauco & Carol - Segunda 20:00hs;
 Sérgio
& Rosana - Terça 19:45hs;
cel.:9943-2274/9969-0183
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
 Sérgio & Rosana - Quinta 19:45hs;
SÃO GONÇALO
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
SÃO 3257-0438/cel.:
GONÇALO
tel.:
8797-3684/8743-9018
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja

Paulo (de Jane) - 14/12
Gabriel (de Lívia) - 14/12
Daniel (de Carol) - 14/12
Matheus (Junior) - 15/12
Gabriel (de Lívia) - 14/12
Caio (Primário) - 16/12 | Basílio - 18/12
Ramon - 16/12 | Bia (de Vilma) 19-12

ATENÇÃO - AVISOS

Mas há um outro texto, também de Paulo, mas desta vez escrevendo aos Gálatas 3.11 que
diz: “É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois "o justo viverá pela fé".
O justo não é um legalista (graças a Deus), não é alguém preso a letra da lei, mas uma
pessoa de fé! Uma mulher de fé, um jovem cheio de fé, Um pai que anda pela fé. É alguém que
confia no Senhor, e que o conhece intimamente. Quantos justos estão aqui no Grupo hoje?
 A motivação Adequada Gera Recompensa Satisfatória.

ANIVERSARIANTES: Dê um abraço amoroso nos aniversariantes da semana. Se você
deseja ter seu nome no boletim da igreja, por favor, envie a data do seu aniversário,
juntamente com seu nome para o e-mail: japmce@hotmail.com

Eu quero servir a Deus, mas quero servi-lo com a motivação correta. O Pr. Hernandes D.
Lopes, falou algo que acendeu uma luz em mim no congresso. Ele disse, “Há espaço para
testemunho na igreja, mas não há espaço para projeção humana na igreja”. Não podemos
servir a Deus desejando ser exaltados, nos gloriando, querendo mandar nas pessoas,
dominando-as, manipulando-as, e ainda julgando-nos melhores que os irmãos.
Uma pessoa não pode fazer a obra de Deus influenciada pelo seu Eu. Até ela entender isso,
o seu serviço a Deus estará seriamente comprometido. Porque o serviço que dá fruto é aquele
que recebe a influência do Espirito Santo. Esse serviço será bem recompensado. Deus abençoe
a sua vida.

CULTO DE FINAL DE ANO: Amados para que possamos de fato organizar uma linda
celebração de final de ano, gostaria de saber quantas pessoas vão participar do culto de
Réveillon. Por favor assine a lista, ok!

“Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins; e isto para dar a cada um segundo os
seus caminhos e segundo o fruto das suas ações”. Jr. 17.10.

BATISMOS: Na semana passada tivemos muitos batismos para a glória de Deus.
Recebam os novos membros do corpo de Cristo com alegria.
CANTATA DE NATAL: A apresentação da Cantata de Natal 2014 será no dia 21/12.
Esta data é muito especial, você pode convidar amigos e parentes para ouvir a
mensagem de alegria e paz para todos os povos.

M. INFANTIL: Hoje vamos comemorar os aniversários do quadrimestre. Apenas hoje a
faixa etária será de 2 até 13 anos. Os pais não poderão ficar nas salas, portanto, as
crianças que não ficam sem os pais infelizmente não vão poder participar.

