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MURAL JOVEM
MINISTÉRIO JOVEM!
O Culto dos jovens é para toda a igreja. Se você tem filhos jovens seu apoio é fundamental, não deixe de
participar e ver o que Deus está construindo na vida dos seus filhos.

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
Irmão(ã) Querido(a), Atenção! O nosso Bazar já está recebendo as doações, você pode contribuir
da forma que Deus colocar em seu coração. Caso você deseje doar algo que não possa trazer,
comunique ao ministério da providencia, eles vão buscar em sua casa. Ok! Favor procurar - Márcio ou
Cláudio.

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

Salvador, 12 de Agosto
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GRUPOS FAMILIARES
O PODER DO DESEJO E DA OBEDIÊNCIA

Pr. Paulo

“E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão; e toda a congregação lhes
disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito! ou, mesmo neste deserto” Nm. 14.2.
A palavra de Deus tem todos os recursos para o nosso bem estar. Ela é toda a provisão de Deus
para nosso crescimento nEle. Quantos compreendem que a palavra de Deus é o seu bom conselho
para as nossas vidas? Mas sempre há aqueles que dizem assim: “Se conselho fosse bom ninguém
dava, vendia, não é?” Quem inventou essa frase foi o Diabo.
Na verdade sou muito grato a Deus porque a sua palavra expõe as nossas verdadeiras
motivações. E a nossa motivação precisa ser a de levar as pessoas a aprenderem através do que a
palavra de Deus ensina sobre: Obediência, Submissão e Autoridade, para que a provisão de Deus
venha sobre a nossa vida. Tenho aprendido ao longo do tempo que existem pessoas na igreja que
não se permitem ser contrariadas e confrontadas, mas também tenho aprendido que as palavras
dolorosos, e não as quebrantadas trazem liberdade e proteção. Geralmente as palavras dolorosas
são aquelas que não queremos ouvir. “Como o ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o
rosto do seu amigo”. Pv. 27.17.
Muitas vezes Deus envia a nós aquilo que precisamos numa embalagem que não queremos.
Estamos num tempo onde facilmente encontramos irmãos que dizem: “Eu não acredito em
autoridade”. Outras pessoas ainda falam: “Eu sou submisso a Deus, mas não vou me submeter a
uma autoridade humana se eu não concordar com ela”. Na maioria das vezes existe uma história de
experiências ruins e por isso não conseguimos nos submeter a ninguém. Alguns já estiveram debaixo
da autoridade de líderes extremamente grosseiros; outros, por causa da frustração acreditam que as
autoridades são empecilhos para a sua comodidade ou simplesmente por acreditarem que a forma
em que estão vivendo é a melhor para si mesmos.
Existe uma questão que precisamos tratar hoje em nosso meio, na igreja, e tem a ver com a
mentalidade do mundo. É difícil entender os princípios do Reino com uma mentalidade democrática.
A democracia é excelente para as nações do mundo, mas o Reino de Deus não é do mundo. É um
governo onde existe hierarquia, ordem e autoridade. Sabe que as leis no Reino de Deus não estão
sujeitas a opinião pública, votação ou Eleição? Podemos nos irar e resistir ao governo de Deus, como
Caim, e abandonar a revelação que precisamos, ou podemos nos humilhar e nos quebrantar como
Davi, quando confrontado por Natã e deixar que a dor e o arrependimento nos leve a um nível maior
de caráter. Precisamos ter o coração de Davi quanto a essas questões.
Uma coisa que Deus nos revela neste texto é a forma como o espírito de murmuração entra no
coração das pessoas. Veja que os espias infamaram a terra que Deus havia dito que era boa. Deus
tinha uma visão sobre aquela terra, mas os dez espias voltaram com outra visão da terra, uma que
não era a visão de Deus. E por causa disso eles influenciaram toda aquela geração contra a promessa
do Senhor. E duas visões se estabeleceram no meio do povo e o coração do povo se voltou contra o
Senhor, como lemos em Nm. 14.
“Ai dos filhos rebeldes, diz o SENHOR, que tomam conselho, mas não de mim; e que se cobrem,
com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado”. Is. 30.1.
A igreja de Deus deve ser totalmente constituída de pessoas que entendem os princípios do Reino
de Deus, se quiserem viver nele. “Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição,
mas daqueles que creem para a conservação da alma”. Hb. 10.39.

BARRA
· Veloso & Jusa /Victor & Dilene - Terça-feira
19:30hs; tel.: 3011-0345/9929-8009/8879-1005

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

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

COSTA AZUL
· Luciano & Isabella - Sábado 17:00hs;
tel.: 3484-8640/cel.: 8713-3503/8802-0217

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

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

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

CABULA VI (Em frente ao Doron)
· Vandinho & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693
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.: 8800-7774/
8606-9023/9644-9459.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja.

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

Vilma – 09/08
Miralva – 13/08
Danilo (de Carol) – 16/08
Ara Poty – 16/08
Veloso – 18/08

ATENÇÃO - AVISOS
REUNIÃO DE CASAIS: Dia 18 teremos a nossa reunião de casais. Você não vai perder!
ESCOLA BÍBLICA SUSPENSA: Comunicamos que a Escola Bíblica esta suspensa
temporariamente para uma estruturação.
CULTO DOS JOVENS: O Culto dos jovens é para toda a igreja. Se você tem filhos jovens
seu apoio é fundamental, não deixe de participar e ver o que Deus está construindo na
vida dos seus filhos.
ANIVERSÁRIO DA IGREJA: Nos dias 08 e 09 de Setembro estaremos comemorando o
5º Aniversário da Comunidade Vida em Família. Você pode convidar pessoas não crentes
para estar conosco nestes dias. No dia 09, pela manhã, teremos um tempo para pastores
e líderes da cidade. Você também poderá convidar um pastor ou líder amigo. Confirmar!
ENCONTRO DE CASAIS: Estamos na reta final para os pagamentos do nosso Encontro de
Casais. Por favor, efetuem os pagamentos com Sérgio e Rosana.

