ESCALA DE
SERVIÇO
DIÁCONO

HOJE

Música
Recepção

LEDA/LINDA/MIRALVA

Elias/Leda

-

Márcia/Basílio

Sergio/Jefferson

-

Jailton/Vilmar

M. de Louvor - Uendel

-

M. de Louvor - Elisângela

Vanessa/Katia/Matheus/Geny

-

Ilma/E. Soares/Josilda

Basílio

-

Wellington

Som

Min. Infantil

DOMINGO

VELOSO/JUSA

Intercessão
Ofertório

QUARTA

Jutânia/Jaqueline/Gabriel
Larissa/Vinicius/Matheus
Wellington/Rosa

Garagem

-

Elias

Laíze/A. Luísa/Milena
Dani/Felipe/Luciana
Alexandre/Rosa
Emanuel

MURAL
Domingo da Igreja Perseguida - https://www.portasabertas.org.br/
O DIP é um movimento de oração para que a Igreja Perseguida tenha perseverança, paciência
e alegria por estar firme em Cristo Jesus. Neste ano, convidamos você para se juntar a nós para
orar e agir em favor dos cristãos no Iraque e Síria.
29 de Maio de 2016.

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!

ANIVERSARIANTES
Lívia - 17/07
Pedrinho - 17/07
Jenifer - 18/07
Joao Barreto - 19.07
Carlos (Diana) - 19/07

R E U N I Õ E S

.............................................
CELEBRAÇÃO – DOMINGO 18:30Hs
CULTO DE ORAÇÃO – QUARTA 20:00Hs

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
Salvador, 17 de JULHO

Boletim Dominical - No 28/2016

GRUPOS DE COMUNHÃO – EDIFICAÇÃO – MULTIPLICAÇÃO
ACUPE DE BROTAS

IMBUÍ

Márcio & Tati - Quinta-feira, às 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel. 8833-9171

SIMÕES FILHO - CIA

BROTAS

LIVRANDO-SE DE PECADOS HABITUAIS

Pr. Paulo

“Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo
embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos
está proposta”. Hebreus 12.1.
É próprio da natureza do homem estar rodeado pelo pecado. Isso acontece facilmente, e francamente
há certos pecados que mais facilmente rodeiam cada um de nós mais do que a outros.
1. O pecado exerce um grande poder sobre a nossa CARNE.
A razão porque o pecado tão facilmente nos rodeia é por causa da sua força, do seu poder, sua
energia. Ele exerce forte influência sobre a nossa vontade, sobre as nossas emoções, sobre as nossas
reações afetivas. Ele raramente sugere coisas a nós, ele quase sempre as comanda. Raramente nos dirige,
ele quase sempre nos empurra por trás, nos força na direção errada.
Gl. 5.17 “Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne; e estes se opõem um ao
outro, para que não façais o que quereis...”.
O lugar onde o pecado dirige sua força é a nossa carne, e o pecado exerce um tremendo poder, uma
tremenda força contra a nossa carne. É uma força muito poderosa e que encontra em nossa carne um
aliado muito desejoso, um meio ambiente muito receptivo.
2. O pecado facilmente nos rodeia porque está tão perto de nós.
Mais do que somente forçar poderosamente seu caminho do exterior para nossa carne, ele força seu
caminho em nossa carne. No caso do não convertido - de para fora - de dentro da natureza da carne. Ele é
muito íntimo, de fato é a nossa natureza. Você pode se tornar um monge e ir para uma caverna e
continuará convivendo com o pecado.
Jr. 13.23 diz “...pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas malhas? Então podereis
também vós fazer o bem, habituados que estais a fazer o mal...”
A questão é você não pode mudar a pecaminosidade interna que é parte de sua vida tal como o
leopardo não pode mudar suas pintas, nem o etíope a cor da sua pele. Isto é parte do que você é.
O pecado é muito poderoso e encontra um tremendo aliado em sua carne porque ela é caída e tem
ela mesma agora uma propensão para cometer pecados. O pecado está muito próximo.
Seu coração, diz Jr. 17:9, é enganoso. “Ele é mais enganoso que qualquer outra coisa e
desesperadamente corrupto”.
3. O pecado não sobrevive separado, mas está entranhado em todos os nossos motivos e em todas
as nossas ações.
O pecado é poderoso. O pecado está perto, de fato, ele está em nós. Mas ele não está
categoricamente separado. Você não pode desenhar uma linha e dizer: “Bem, aqui é onde a minha justiça
termina, e aqui é onde a minha pecaminosidade começa. Ele tem uma forma de tecer a si mesmo dentro
da fábrica de todas as nossas regras, de todos os nossos motivos, de todos os nossos pensamentos, e de
todas as nossas ações. Ele se embaraça com nossos propósitos, e nossos planos; e até mesmo em seus
melhores votos. Mesmo os seus melhores votos estão misturados com pecados. Ele está emaranhado em
nossas vidas.
Em Rm. 7 Paulo exclama: “Miserável homem que eu sou” Por que? Porque não importa o quanto eu
tente, não poderei desembaraçar a mim mesmo do pecado.

Sérgio & Rosana - Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel. 8868-2059/9963-2349

Paulo & Jane - Quinta-feira, às 19:30hs; tel.:
8824-2012/3383-6210

Emanuel & Ana - Quinta 20:00hs;
tel.: 8850-2213; 9685-1252; 3045-2145

CABULA V
Elias & Elisângela - Segunda 20:00hs; cel.
8738-7078/8602-9891
CABULA IV
Basílio & Ilma - Sábado 16:00hs;
tel.: 9 9703-4134
FEDERAÇÃO
Miralva - Quinta 19:30hs;
tel. 3237-5626
SAUBARA
Léo & Taty - Quarta 19:30hs;
Cel. 8699-5241 cel. 8622-6740
GARIBALDI
Amélia - Terça 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel. 8761-7604
RETIRO
Deusdete & Luciana - Quinta 19:30hs;
Cel. 8626-3408
SABOEIRO
Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel. 9928-4618

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
ENCONTRO COM DEUS: O Nosso Encontro Bem-Vindo à Familia será em outubro. Já fechamos
a data com o acampamento - Ele vai acontecer nos dias 21, 22 e 23 de outubro de 2016. Ele
vai ser TREMENDO! Em todos os aspectos, quem for verá! Dê um passo de fé, Deus é dono do
ouro e da prata, se você crer e trabalhar, Deus vai prover o recurso.
VIGÍLIA DE ORAÇÃO: Nossa vigília de oração acontecera dia 29/07 este mês.
JOVENS: Olá, Turma Jovem. Todo sábado às 17:00hs na comunidade temos reunião de
discipulado. Vocês são alvos do amor e da graça de Deus, portanto, não deixem de vim, ok!
EVANGELISMO: Vamos ter evangelismo dia 14/07 (quinta feira), nos encontraremos na
comunidade.

