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Cristãos sírios falam sobre seus anseios, medos e dificuldades - A população de Homs,
localizada na região central da Síria e principal reduto opositor ao governo do presidente Bashar
Al Assad, é a que mais sofre com os confrontos entre rebeldes e as forças armadas.

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!

“Uma igreja Família, Vivendo o Amor de Cristo, Alcançando o
Próximo e Formando Discípulos”.

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

INFERNO - Baseado no Livro de Francis Chan - Texto Mt. 3. 7.

Pr. Paulo

Você já pensou no inferno? No que diz respeito a sua família, primeiramente seus pais, e seus
irmãos, mas também os primos e por fim seus amigos? Já pensou onde e como eles vão passar a
eternidade? Você não gostaria de saber a verdade sobre a existência de um inferno literal?
Sinceramente, eu gostaria muito!
Você já refletiu a respeito de quantas coisas estão em risco. Se passarmos a vida ensinado que
não há inferno e, no final, ficar provado que ele existe, podemos ser responsáveis por levar as
pessoas exatamente para o lugar que as convencemos não existir! Mas se ele não for real? Se
ficarmos pregando por aí que o inferno existe e estivermos errados? Vamos persuadir as pessoas
a passar a vida toda advertindo freneticamente seus entes queridos a respeito de um lugar
aterrorizante que não é real!
Você está entendendo agora a gravidade do assunto e que não podemos nos dar ao luxo de
errar quando a questão é o inferno.
Precisamos refletir algo importante: se o inferno for apenas um mito primitivo imposto pela
tradição religiosa, então vamos deixá-lo na prateleira empoeirada da nossa mente após
descobrirmos a verdade a seu respeito. Mas se ele for verdadeiro, se a bíblia de fato ensina, que
existe um inferno esperando pelos que não creem em Jesus, então essa realidade precisa nos
incomodar, mais que isso até, precisa nos motivar a tomar algumas atitudes.
Você não mudaria a sua trajetória se estivesse numa estrada onde alguém lhe informasse
estar danificada por uma cratera? Você seguiria nessa estrada o seu curso a toda velocidade? Eu
sinceramente acredito que não!
Eu fico imaginando se não é exatamente assim que a maioria das pessoas lidam com a
realidade do inferno. Elas não se preocupam com a sua existência até estarem diante dele sem
nenhuma chance de poder mudar a situação. E porque falo isso? Porque podemos encontrar
algumas verdades incômodas na bíblia, das quais uma está na epístola aos Hebreus: “E, como aos
homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo”. Hb. 9.27.
Pensar que milhares de pessoas vão passar a eternidade sofrendo sem qualquer chance para
mudar essa situação, é sem dúvidas algo aterrorizante. Talvez por isso parte de nós não quer
acreditar no inferno. Algumas pessoas chegam a afirmar: “Deus é amoroso e compassivo jamais vai
enviar qualquer pessoa para o inferno. Se fosse assim onde estaria o amor de Deus”?
Temos familiares e amigos que rejeitam Jesus e a sua palavra. Não queremos acreditar num
Deus que pune os não cristãos. Talvez ele devesse punir pessoas extremamente más. Isso faz
algum sentido para nós. No entanto, mandar para o inferno pessoas aparentemente boas, que
simplesmente escolheram a “religião errada”? Isso parece cruel, pelo menos de acordo com o
nosso senso de justiça.
Eu gostaria muito que Deus salvasse todo mundo no final. Mas é isso o que Deus promete
fazer? É isso que as Escrituras ensinam? Há uma diferença clara a respeito daquilo em que
queremos acreditar, e aquilo em que devemos crer. A bíblia afirma que todos serão salvos no
final? Temos um grande desafio pela frente,
Deus nos abençoe nesta busca pela verdade.

ACUPE DE BROTAS
 Márcio & Tati - Quinta-feira, às 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171

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

BROTAS
 Paulo & Jane - Terça-feira, às 19:30hs; tel.:
8824-2012/3383-6210

RETIRO
 Deusdete & Luciana - Terça 19:30hs;
cel.: 8626-3408

CABULA V
 Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363

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

CABULA IV
 Paulo & Cida - Sábado 16:00hs;
tel.: 8871-1862/cel.: 8780-3233/3018-1803

IMBUÍ
 Sérgio & Rosana - Quinta 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349

FEDERAÇÃO
 Miralva - Terça 19:30hs;
cel.: 3237-5626

SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

SAUBARA
 Léo & Taty – Quarta 19:30hs;
cel.: 8699-5241 Cel.: 8622-6740

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Denise - 30/06
Ilma (Basílio) - 03/07

- 07/06
Joana - 30/05

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
REUNIÃO DE MULHERES: Em Julho (02/07) haverá reunião de mulheres. A partir das

10:00hs no Salão da Igreja Asas da Graça - Pr. Carlos e Itís.
ANIVERSÁRIO DA COMUNIDADE: Será em agosto, nos dias 08 e 09, e teremos o Pr.

Carlos A. Bezerra como nosso preletor oficial. Vamos celebrar com nossos amigos e irmãos.

CONGRESSO-MULHERES INTERCESSORAS: Em outubro (03/10) acontecerá o Congresso de

Mulheres Intercessoras em Salvador. Com a Pra. Suely Bezerra e convidadas. Vai ser um
congresso maravilhoso e singular. Vamos transformar Salvador pelo poder da oração!

ENCONTRO DE MULHERES: Encontro de mulheres dia 02/07, das 10:00 às 19:30hs. Na

igreja Nas Asas da Graça, no Shopping Master. O valor da inscrição será 25,00 com almoço.
Interessadas dar o nome a Jurema até hoje.
REUNIÃO DE LÍDERES: Dia 06/07 - Vai haver uma importante reunião com todos os líderes

da igreja: Diáconos - Líderes de Grupo Familiar - Líderes de Ministérios, a fim de tratarmos
dos assuntos da igreja para o segundo semestre.

