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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!

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

ANIVERSARIANTES

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, 06 de NOVEMBRO
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GRUPOS DE COMUNHÃO – EDIFICAÇÃO – MULTIPLICAÇÃO
ACUPE DE BROTAS

SABOEIRO – CAMPUS EXPERIMENTAL

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

COMO VENCER O PECADO – CL. 2.14-12.

Pr. Paulo

“Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era
contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E, despojando os principados e potestades, os
expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo”. Cl. 2.14,15.
O que significa isso? Que o trabalho mais difícil já foi feito por Deus para vencermos o PECADO.
Entretanto, existe outra parte, a nossa parte. Embora uma grande maioria rejeite essa tarefa, é de longe a
parte mais fácil. As pessoas gostam de deixar tudo para última hora e pensam assim também quando se
trata de Deus, “quando eu tiver perto de morrer”, ou “quando estiver mais velho” vou me acertar com
Deus, mas ninguém sabe de fato o dia que terá de prestar contas de sua vida para Deus, essa é a verdade!
Infelizmente, muitas pessoas acreditam na ideia mundana que diz: “todos são filhos de Deus”. Pode
parecer um absurdo o que eu vou falar, mas isto está nas escrituras sagradas. Nem todo mundo é filho de
Deus, mas todos são criaturas de Deus. A diferença tem implicações e consequências totalmente
desfavoráveis na vida humana. Agora, é verdade que Deus ama a todos de forma igual – Deus não faz
acepção de pessoas. Rm. 2.11.
1. Para Vencer o Pecado você precisa se tornar Filho de Deus.

“Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o
poder (direito) de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome; Os quais não nasceram do
sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus”. João 1.11-13.
Quando uma pessoa se torna filha de Deus? Quando ela recebe Jesus em seu coração, quando crer
nele. Milhares de pessoas costumam dizer que acreditam em Deus, mas não é esse tipo de fé que João
está se referindo. Existe no mundo todo uma fé natural, manifesta pela graça comum onde todas as
pessoas entendem que existe Deus, que ele mora la no céu... essas coisas. Mas não é isso que está sendo
falado aqui. Esse Crer registrado aqui é receber o Senhorio de Cristo na sua vida. É aquela fé que opera a
conversão, o Novo Nascimento no pecador arrependido.
A primeira coisa que a gente precisa para vencer o Pecado é se tornar filho de Deus. E como saber se
de fato somos filho de Deus? “O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus”.
Rm. 8.16. Através do testemunho interior: O Espírito Santo de Deus na vida do filho de Deus confirma isso.
Amem?
2. Exercer Autoridade sobre o Pecado

Muitas vezes precisamos ser convencidos mesmo depois de termos sido convertidos. Não são poucos
os cristãos que desconhecem seus direitos de filho de Deus. Mas, o conhecimento de Deus que promove
libertação; a ignorância espiritual vai sendo eliminada ao tempo em que a maturidade espiritual vai
chegando. O governo santo e o justo domínio do homem sobre toda a criação são aspectos da restauração
da imagem de Deus, que os nascidos de novo experimentam ainda na terra. O céu começa aqui!
Há milhares de anos atrás Deus falou com Caim a respeito da autoridade sobre pecado: “...saiba que o
pecado o ameaça à porta; ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo”. Gn.4.7.
Existe uma relação de domínio estabelecida no universo. O pecado após a queda, passou exercer
sobre o ser-humano uma influência maligna, se não fosse assim não seria necessário: uma nova natureza,
um novo coração e um novo espírito. O pecado estragou a obra prima de Deus. Porém, após a morte e
ressureição de Jesus, todas as coisas foram restauradas. Jesus nos deu autoridade espiritual sobre todo o
poder das trevas (Lc. 10.19) e sobre todo pecado, como afirma Romanos: “Porque o pecado não terá
domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça”. Romanos 6.14.

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

Paulo & Jane - Quinta-feira, às 19:30hs; tel.:
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CABULA V

Elias & Elisângela - Segunda 20:00hs; cel.
8738-7078/8602-9891

Emanuel & Ana - Quinta 20:00hs;
tel.: 8850-2213; 9685-1252; 3045-2145
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Beijo & Fernanda - Terça 19:30hs
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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;
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SABOEIRO - CAMPUS EXPERIMENTAL
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
REUNIÃO DE MULHERES: No dia (12/11) vai acontecer a Reunião de Mulheres - 17:00hs.
M. INFANTIL: Reunião com todos os professores e coordenadores do M. Infantil. Será dia
(13/11) às 16:30h. Vamos definir as últimas programações do Ministério Infantil para o ano
de 2016.
PASSEIO DOS CASAIS: No dia (15/11) vai acontecer a confraternização dos casais, para
isso a liderança preparou um passeio de escuna pela Bahia de todos os santos remidos em
Jesus. Vamos lá!!!
FESTA DA COLHEITA: Faremos uma grande celebração dia (20/11) em comemoração pelos
frutos que tivemos ao longo deste ano: Pessoas preciosos para Deus São frutos poderosos de
uma grande colheita.
BATISMOS: Os irmãos Novos Convertidos devem ser batizados, para isso precisam procurar
seus líderes de células ou o Pastor. Ainda não temos data definida.
BAZAR: Este ano vamos fazer um GRANDE BAZAR para o Recriar. Vamos movimentar os
nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho para dar um gás no bazar. Por favor, tragam as
doações para Leila e Bomfim. O Nosso Bazar será no dia (03/12). Venda da feijoada
antecipada...

