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MURAL JOVEM
ORAÇÃO PELA IGREJA PERSEGUIDA - https://www.portasabertas.org.br/

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

O QUE O INFERNO TEM A VER COMIGO? - Texto Mt. 3. 7.

Pr. Paulo

“Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu
de juízo; e qualquer que disser a seu irmão: Raca, será réu do sinédrio; e qualquer que lhe disser:
Louco, será réu do fogo do inferno”. Mt. 5.21-23.
Nós precisamos ser despertados e a palavra tem essa função. Ela é a melhor maneira de Deus
operar em nós esse despertamento. O quanto antes tomarmos consciência do perigo existente
do outro lado da vida, mais cedo podemos cuidar para livrar outras pessoas de tamanho
sofrimento eterno, bem como também cuidar para que a nossa própria alma não se perca neste
sofrimento.
Se você dedicar tempo para ler todas as passagens do Novo Testamento que falam sobre o
inferno, certamente algumas atitudes em sua vida vão mudar. Elas foram colocadas ali
exatamente com o propósito de nos alertar, para a gente temer e mudar.
Jesus adverte que aquele que xingar seu irmão pode ir para o inferno (Mt. 5.22). Ele não está
advertindo bêbados, fumantes ou assassinos. Jesus ensina que o fogo do inferno será para aqueles
que têm a ousadia de atacar outro ser humano com palavras duras.
O problema é que a gente vê uma advertência e não a leva a sério. Você chamou algum irmão
de louco ultimamente? Em sua casa? Em seu Trabalho? No Facebook? No WhatsApp? Em sua
mente? Deus nos deu essas passagens para que vivamos uma vida santa, mas elas precisam nos
fazer temer.
O recado de Deus aqui é simples: Parem de difamar uns aos outros e vivam em paz. Jesus
odeia ver irmãos se atacando violentamente com palavras degradantes, que deixam de honrar as
pessoas como as criaturas que carregam em si a imagem de Deus.
Sabe qual é a passagem mais assustadora sobre o inferno de toda a Bíblia? É Mateus 7. O
termo mais horrível dessa passagem não é inferno, não é fogo, fornalha, julgamento, trevas,
vermes ou tormento. Na verdade, nenhuma dessas palavras sequer aparece nesse trechinho. A
palavra mais assustadora é: “muitos” - Jesus adverte: "Muitos me dirão naquele dia: Senhor,
Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos
muitos milagres?" (Mt 7.22).
Este dia será o dia do juízo. É o fim! Não haverá segunda chance. É o último suspiro tranquilo
que "muitos" darão antes de passar o resto da vida no inferno.
Se você pudesse, pelo menos em sua mente, adiantar a sua vida até aquele dia. (você poderia
fazer esse exercício agora). Será que você será um dos que gritarão em desespero: "Senhor,
Senhor, mas eu ajudei a igreja...; Senhor, eu fiz muitas coisas boas...; Mas Senhor, eu ajudei a
libertar muita gente do vício...; Senhor eu levei muitos amigos para os cultos... etc.
Como Jesus responderá à sua lista de atividades cristãs - seus cultos, suas ofertas, seus
estudos bíblicos, seus almoços, e suas conversões nos retiros e ao logo de sua vida? Ele verá
legitimidade nisso tudo? Você tem certeza de que está do lado certo? Que provas você tem de
que conhece Jesus? Deus abençoe a sua vida!

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
Amanda Espineira - 11/07

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.

