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MURAL JOVEM
ANIVERSARIANTES JOVENS

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!
A igreja está promovendo um Encontro em outubro para os casais desfrutarem um tempo precioso
de Comunhão, Lazer e Crescimento juntos. Há diversos meios de pagamento, inclusive dividir as
parcelas. Você poderá usar a cantina da igreja domingo para levantar os recursos entre os irmãos.
Você pode conseguir os recursos, o milagre é um dos meios, então as desculpas por falta de
dinheiro podem ser deixadas de lado. O Senhor diz que na Comunhão Ele ordena a bênção, vamos
valorizar nosso Encontro, se esforçar e crer que Deus tem muitas bênçãos para o nosso casamento.
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.

Salvador, 17 de AGOSTO

Boletim Dominical - No 32/2014

GRUPOS FAMILIARES

EU SOU SANTO

Mark Driscoll

“Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e
fiéis em Cristo Jesus” Efésios 1.1.
Originalmente, Deus criou a humanidade sem pecado. Em Gênesis, ele chama tudo o que criou,
incluindo Adão, de "muito bom". O pregador diz: “Deus fez o homem reto” Ec. 7.29
Todo pecado que assola a humanidade e toda destruição na terra, são responsabilidade nossa.
Como pecadores que fomos, a culpa não é de Deus. Desde o primeiro momento em que pecou, o
homem culpou a Deus, (A mulher que tu me deste...) e ainda hoje continua culpando ao Senhor pelo
seu erro! Tem gente, que diz: “Deus é o culpado por todas as misérias que acontecem na terra”. Essa
transferência de responsabilidade é antiga. Da mesma forma os efeitos do pecado e da maldição não
eram inicialmente parte do mundo que Deus criou para nós em amor.
Por meio de nossos primeiros pais, o pecado invadiu e afetou a tudo e a todos nós. Então, não
passamos de pecadores sujos e miseráveis? É esse o resumo de nossa identidade, mesmo como
discípulos de Jesus, certo? Não, errado! A má notícia é que ainda pecamos; a boa notícia, entretanto,
é que em Cristo não somos mais pecadores. Como é isso? “Se dissermos que não temos pecado,
enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós.” 1Jo. 1.8.
Todo mundo peca! Porém, partilhamos da imagem de Deus com todos os homens e mulheres na
criação divina (Gn. 5.1-3; 9.6; Tg 3.9). Somos espelhos trincados, é bem verdade, mas ainda somos
espelhos. E, se estamos em Cristo, somos santos redimidos.
Infelizmente, os crentes em sua maioria, não acreditam ser portadores da imagem de Deus,
santos. Eles se vêm apenas como pecadores, e tem gente ainda que se vê como verme inútil.
Embora seja verdade que o pecado tenha afetado a totalidade do nosso ser, Espírito, Alma, e
Corpo - quando enfocamos indevidamente nossa depravação como pecadores decaídos e ignoramos
nossa dignidade como portadores da imagem divina e nossa nova identidade em Cristo, a de
redimidos, não expressamos tudo o que a Bíblia tem a dizer a nosso respeito.
A vida de uma pessoa pode tomar um caminho errado se ela insistir em manter a sua identidade
no fato de ser pecadora. Somos criados como portadores da imagem de Deus. A queda nos posicionou
como pecadores miseráveis sim, mas em Cristo isto é passado, nele somos verdadeiramente
reposicionados através da redenção e recebemos uma nova identidade – “Santos e Justos”.
Apesar de nossa nova identidade em Cristo, não seremos completamente novos até que
experimentemos a ressurreição. Paulo diz: “mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa,
o interior, contudo, se renova de dia em dia”. 2Co. 4.16. "Os que creem devem se enxergar e uns aos
outros como indivíduos, genuinamente novos, embora não totalmente novos". Isso explica por que a
gente ainda peca.
Não obstante, o pecado na raça humana, o crente é alguém cuja identidade constante é a de santo,
mas que ocasionalmente age como pecador. Há uma diferença vital entre ter pecado e ser pecador.
Em vez de pecadores, a Bíblia predominantemente nos chama de "santos", "santificados" ou "justos"
mais de 200 vezes. Biblicamente, a identidade primária de quem crê em Cristo não é a de pecador,
mas a de santo. Apesar de ainda lutarmos com o pecado nesta vida, nossa identidade não reside no
pecado, mas na justificação de Cristo JESUS.
O pecado explica parte de nossas ações, mas não constitui a nossa identidade. Nossa identidade
está em Cristo, pela graça de Deus, mediante o poder do Espírito Santo. Por ser uma nova pessoa em
Cristo, você pode ter urna nova vida pelo poder do Espírito Santo. Essa é a verdade mais útil e prática
do evangelho. Deus abençoe a sua vida.

spírito Santo.

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

Ana Silvia - 18/08
Veloso – 18/08
Cida - 23/08

ATENÇÃO - AVISOS
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
ENCONTRO DE CASAIS: VEM PARA O ENCONTRO VOCE TAMBEM, VEM!
ANIVERSÁRIO DA IGREJA: A comemoração do Aniversário da Comunidade Vida em
Família foi adiada para os dias 23 e 24 de agosto, quando estaremos recebendo o Pr.
Carlos Alberto Bezerra e a Pra Suely.
ATENCÃO PAIS: Comunicamos aos Pais ou responsáveis pelas crianças que participam do
culto infantil, que os dízimos e ofertas serão recolhidos nas salas. Portanto, incentivem
seus filhos a dizimarem e a ofertarem ao Senhor, mostrando a eles a importância deste
princípio.
CONFERÊNCIA INTERN. DA COMUNIDADE DA GRAÇA – ÁGUAS DE LINDÓIA: Nos dias
26 - 29 de Novembro, vai acontecer em (SP) a maior conferência da Comunidade da Graça
no Brasil. Se você tiver interesse em participar veja as informações em:
eventos.comuna.com.br.

