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Nestes três dias descobrimos o que Deus faz no Encontro. Na verdade o que Ele faz em nossas
vidas no Encontro. Pudemos experimentar Deus nos quebrando através do confronto direto e
pessoal por meio da sua palavra. Somos pecadores e não há como fugir desta realidade. Por mais
boazinha que a pessoa seja, por mais honesta que ela possa ser, por mais gentil, por mais caridosa,
infelizmente ela possui a natureza do pecado entranhada dentro dela. Ao sermos confrontados por
Deus, somos despedaçados, como Jacó somos feridos neste encontro. Mas tem algo misterioso no
encontro com Deus, pois quando somos feridos por Ele, a ferida tem um grande propósito: curarnos. Isto é um mistério, pois a ferida de Deus tem a finalidade de nos curar.
Nenhum de nós por vontade própria pode se libertar do pecado. E esta questão precisa ser
resolvida. Por quê? Porque Deus nos fez perfeitos, santos e irrepreensíveis! Como Deus pode nos
curar desta doença chamada pecado? Quebrando o seu poder em nossa vida! Jesus morreu na cruz
do calvário a fim de aniquilar toda influência do pecado em nós. A sua morte foi a nossa morte
também, somos identificados juntamente com ele na cruz e com isto temos condições de vencer
todo o mal.

No Encontro Deus Somos Curados
Jesus disse: “tende bom animo, eu venci o mundo” Jo. 16.33. Jesus venceu o mundo, e daí? O
que isto significa para nós? Significa que somos vitoriosos por meio dEle! A partir do momento que
Jesus passa a habitar dentro do nosso coração vencemos o mundo pelo seu poder. E algo novo
começa dentro de nós: Deus inicia o processo de cura da nossa alma caída, chamamos este processo
de santificação. Quando Deus fere, ele cura! O confronto é apenas a primeira parte do processo de
Deus em nós. Deus nos confronta para nos perdoar e principalmente para que possamos ter
consciência da nossa vida de pecado. A nossa cura espiritual tem início quando a nossa mente
ativada pelo Espírito de Deus se arrepende das suas obras mortas. As pessoas que compreendem os
seus pecados e recebem perdão podem entrar mais facilmente no trilho da vontade Deus. Este
trilho compreende: Arrependimento e Obediência. Nestas circunstâncias o encontro nos cura.

No Encontro com Deus Somos Abençoados
A maneira mais significativa que geralmente Deus nos abençoa é através da vida de outras
pessoas. Jacó lutou com Deus e o anjo do Senhor o abençoou transformando o coração de Esaú, seu
irmão, que vinha ao seu encontro provavelmente para lhe fazer mal, num coração perdoador. Cada
pessoa que se comprometeu com Deus, cada irmão que foi tocado pelo Senhor, cada palavra, cada
momento e cada detalhe revelam o amor de Deus por você. Muitas pessoas deixaram as “suas
coisas” num gesto de dedicação e amor, para servirem uns aos outros. Com as suas dificuldades,
com seu temperamento, com suas lutas, ainda assim elas serviram uns aos outros e ao Senhor. Por
isto o encontro é tremendo! Porque ele cria um ambiente abençoador entre os irmãos. É tremendo
porque ele nos aproxima mais! É tremendo porque revela quão parecidos somos e como somos
dependentes uns dos outros. Louvado seja o Senhor! O Encontro realmente é tremendo, Deus
abençoe a sua vida.
Até o próximo!

BROTAS

Márcio & Tati - Terça 19:30hs
Tel.: 3353-8409, Cel.: 8833-4594/8833-9171
Humberto & Livânia – Eng. Velho – Quinta 19:30hs
Tel.: 3261-3194, Cel.: 8838-9984/8853-0888
COSTA AZUL

Pr. Wolney & Pra. Olga - Quinta 20:00hs
Tel.: 3231-7598, Cel.: 8758-6811/8759-4148
Luciano & Isabella - Sábado 17:00hs
Tel.: 3484-8640; Cel.: 8713-3503/8802-0217
FEDERAÇÃO

Grupos Familiares

Pr. Paulo

“Vinde, e tornemos ao SENHOR, porque ele despedaçou, e nos sarará; feriu, e nos atará a
ferida”. Oséias 6.1.
No Encontro com Deus somos Feridos

Alexandre & Mirena - Quinta-feira 19:30hs
Cel.: 8115-6597/8170-3537
GARIBALDI

Amélia - Quinta 19:30hs
Tel.: 3494-1848; Cel.: 8761-7604
PERNAMBUÉS

Roque & Joana - Terça 19:30hs, Tel.: 3431-3214,
Cel.: 9957-0876/9965-0876
CABULA VI

Vandinho & Denise - Sábado 17:00hs,
Tel.: 3248-1448, Cel.: 9961-7034/9956-5693
SABOEIRO

Jorge & Graça; Ramon & Carol - Quinta 17:00hs
Tel.: 3230-6061, Cel.: 9908-4618, Cel.: 8121-7616
SÃO GONÇALO

Leo & Taty - Terça 20:00hs, tel.: 3257-0438
Cel.: 9113-7062
SIMÕES FILHO - CIA

Pr. Paulo & Pra. Viviane - Segunda 20:00hs
Tel.: 3231-7774, Cel.: 9644-9499/9644-9459
RECEPÇÃO DO ENCONTRO: Vamos receber daqui a
pouco os irmãos que estão chegando do Encontro.
Teremos muita alegria e emoção, prepare o seu
coração!
REUNIÃO DE JOVENS: Dia 16 de julho teremos a
nossa reunião mensal de jovens. O Pr. Wolney estará a
frente desta reunião, não faltem. Vai bênção pura!
CONGRESSO COM PR. JAIME KEMP: As inscrições já
estão sendo feitas, nosso congresso vai acontecer nos
dias 02, 03 e 04 de Setembro, aqui na Comunidade Vida
em Família.

Avisos

O QUE ACONTECE NO ENCONTRO COM DEUS?

“Quando vos reunis, cada um tem salmo, outro doutrina,
outro revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se
tudo para a edificação”. 1Co. 14.26.
A Comunidade Vida Em Família está estruturada em
pequenos grupos nas casas dos irmãos que chamamos de
grupos familiares. Em um deles você crescerá
espiritualmente. Fale com um dos nossos líderes e
participe!

