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MURAL
MINISTÉRIO JOVEM!
Queridos jovens, vamos começar nossa estrutura de ensino em grande estilo. Adquirimos um material de
primeira qualidade, você não pode deixar de participar.

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
Amados irmãos, estamos EFETIVAMENTE concluindo as obras da reforma da igreja, o
telhado da cobertura anexa ao prédio da igreja já foi reformando. A sua ajuda foi
bastante importante. Muito obrigado, Pr. Paulo.

Rua Silveira Martins, Nº. 2568, Cabula – Ao lado do Master Shopping Cabula, em frente à
UNEB (71) 3231-7774. CEP: 41.150-000

Salvador, 18 de Agosto
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GRUPOS FAMILIARES

CUMPRINDO OS MANDAMENTOS

PR. PAULO

“Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama; e aquele que me
ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele”. João 1.21.
Nestes últimos sete meses tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre
aquilo que Jesus espera que façamos “uns aos outros”. Não tenho dúvidas de que o exercício
diário dos mandamentos recíprocos é uma poderosa evidência de uma vida transformada
por Deus e grande prova do nosso amor pelo Senhor Jesus.
Para muitos a igreja é somente um lugar onde elas vão buscar as bênçãos, este é o
principal motivo de muitos não se firmarem em ministério nenhum, pois quando a bênção
desejada é alcançada uma nova empreitada recomeça em outro local. Podemos chamar
estes “irmãos” de caçadores de bênçãos, são como aqueles caçadores de recompensas, não
se apegam a nada, nem a ninguém e como chegam assim também partem.
Eu acredito que o desejo de Deus é ter uma igreja relevante na terra, uma igreja que
possa realizar as mesmas obras que Jesus realizou quando esteve entre nós. A igreja tem
que ser o lugar onde todo cristão verdadeiro possa amar e servir.
O primeiro passo para se construir uma igreja impactante é a obediência aos
mandamentos do Senhor. Sabemos que existem desafios e barreiras muito grandes que
tentam nos impedir de pôr em prática estes ensinos de Jesus, entretanto Deus nos deu o
Espírito Santo, o nosso “personal trainer”, que nos capacita diariamente a praticar os
princípios da sua palavra, principalmente os que visam a mutualidade.
Muitos já sofreram bastante por nascerem em famílias naturais onde a mutualidade não
era exercitada, cresceram em lares sem proteção, amor, cuidado, encorajamento,
acolhimento e outras mais.
Agora, imagine ter que fazer parte de uma família espiritual onde não há perdão, amor,
instrução, sujeição, ou seja, onde a graça não funciona. Os mandamentos recíprocos foram
estabelecidos visando proteger, nutrir e desenvolver os relacionamentos entre irmãos, uma
igreja sem eles é uma igreja sem Jesus. Isto é muito sério!
Não podemos nos permitir viver a nossa vida toda para depois descobrir que estávamos
servindo em vão, precisamos desejar fazer parte de algo que valha a pena, que tenha valor
eterno. Quando durante a nossa vida cristã amar outra pessoa for algo que nos faça abrir
mão do nosso amor próprio e perdoar for alguma coisa que nos motive a caminhar a
segunda milha, então somente neste momento, teremos a certeza absoluta de estarmos
fazendo a vontade de Deus. Ser usado por Deus para edificar a vida de outra pessoa tem um
peso de glória muito grande.
Que possamos irmãos amados, praticar todos os mandamentos recíprocos diariamente
na certeza de obtermos uma espiritualidade não fingida, mas santa, pura e perfeita aos olhos
de Deus.
“Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal,
não fingido; amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro”.1Pedro 1.22.

BARRA
 Veloso & Jusa /Victor & Dilene - Quintafeira
19:30hs; tel.: 3011-0345/9929-800
9/8879-1005
BROTAS
 Márcio & Tati - Terça-feira 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171
CABULA IV
 Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363
CABULA VI
 Vandinho & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693
FEDERAÇÃO
 Humberto & Livânia - Terça 19:30hs;
cel.: 8838-9984/9926-2532
SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544

NOTÍCIAS

GARIBALDI
 Amélia - Quinta 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604
RETIRO
 Deusdete & Luciana - Terça 19:30hs;
cel.: 8626-3408
SABOEIRO
 Jorge & Graça; Ramon & Carol - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9908-4618.
 Pr. Paulo & Pra. Viviane - Quinta
20:00hs; tel.: 3231-7774/cel.: 9700-7774
Viviane: 9913-4086/9644-9459.
 Sérgio & Rosana – Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
SÃO GONÇALO
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Ana (Emanuel) – 19/08
Elisangela (Elias) – 21/08
Cida (Paulo) – 23/08

Conheça o site da igreja

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

ATENÇÃO - AVISOS
ATENÇÃO JOVENS: O nosso encontro em Barra de Pojuca foi adiado para o dia 07 de
Setembro, Sábado e Feriado. Contamos com a presença de Todos. Cada Jovem deve
contribuir com R$ 10,00. Procurar Misma.
VIGÍLIA DE ORAÇÃO: Estamos antecipando nossa Vigília de Oração para dia 23/08.
Vamos clamar a Deus com fé a fim de ver os milagres em nossa família.
REUNIÃO DE CASAIS: Dia 24/08 teremos nossa reunião de casais, será algo especial,
portanto, não deixe de participar com seu cônjuge. Será uma bênção!
CHÁ DE MULHERES: Dia 14/09 teremos chá de Mulheres, esta é uma ótima
oportunidade para trazer aquela amiga que você deseja ver servindo a Deus.
GALINHADA: No dia 25/08, domingo, às 09;30hs, a Carreata Jesus te ama estará
saindo para servir um maravilhoso almoço para os moradores do Abrigo da Soledade
(Lapinha). É para toda a igreja, pois vamos realizar um culto especial no Abrigo. Traga a
sua oferta – Frango congelado!
ANIVERSARIANTES: Dê um amoroso abraço nos aniversariantes da semana.

