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MURAL JOVEM
Fique Ligadoooo!
Galera jovem, Paz! Todos vocês podem enviar para o Pr. Wolney as informações do ministério. Ele estará fazendo as
devidas correções e encaminhando para a postagem. Pr. Paulo.

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!
MINISTERIO DA PROVIDÊNCIA
“O Ministério da Providência tem como objetivo intermediar e ajudar principalmente os
irmãos carentes da nossa comunidade. As necessidades devem ser encaminhadas via líder do
grupo familiar.” É Importante orar, apoiar e investir. Todo ministério funciona bem com a
ajuda dos irmãos, o ministério da providência não é diferente. Diácono Márcio.

Rua Silveira Martins, Nº. 2568, Cabula – Ao lado do Master Shopping Cabula, em frente à
UNEB (71) 3257-2279. CEP: 41.150-000

Salvador, 08 de Abril.
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GRUPOS FAMILIARES
MISERICÓRDIA EXTRAVAGANTE

Pr. Paulo

““Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros,
como também Deus vos perdoou em Cristo”. Ef. 4.29-32.
A maioria de nós tem dificuldades em lidar com a questão do sofrimento alheio. Na maioria das vezes
não sabemos nem como lidar com estas situações. Geralmente nos sentimos culpados apenas, mas
depois a culpa é esquecida mediante aos demais afazeres do dia a dia, até nos depararmos novamente
com outra situação parecida.
Existem diversos ministérios operando em inúmeras áreas do sofrimento humano. Pessoas que se
doam na distribuição de alimentos, outras que se dedicam nos cuidado de doentes e até aqueles que
vendem tudo o que possuem e saem distribuindo seus bens aos necessitados.
Às vezes, nos perguntamos: Qual a vontade de Deus em relação ao próximo? Muita gente fica confusa,
afinal são muitos os carentes, e não há como socorrer todas as pessoas ao mesmo tempo! Um princípio
que precisamos aprender sobre o Senhor Deus tem a ver com a sua forma de trabalhar. Deus não nos
pede para resolvermos o problema do mundo inteiro, (Jesus já fez isso) ele nos usa de maneira justa e
equilibrada. “Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus
preparou para que andássemos nelas”. Ef. 2.10.
A pergunta antológica: Quem é o nosso próximo? É respondida por Jesus na parábola do Samaritano
misericordioso. A bíblia nos fala que o nosso próximo geralmente é aquela pessoa que Deus coloca bem
diante de nós. E quando Ele faz isto é porque sabe que podemos ajudar.
O que tem impedido as pessoas de serem misericordiosas nos dias de hoje é o medo. E a palavra diz
que o verdadeiro amor lança fora todo o medo: “No amor não há medo antes o perfeito amor lança
fora o medo”. 1Jo. 4.18. Estamos tão apavorados que não ouvimos a voz do Espirito Santo nos guiar. O
medo é tão grande que sequer podemos dar uma ajuda para o vizinho, sem pensar que algum mal
poderá nos ocorrer. Estou falando de situações em que o Espirito Santo está nos mandando fazer algo e
ficamos suspeitando mal e pensando ser apenas uma vontade da nossa carne. Podemos extinguir o
Espirito quando não ouvimos a sua voz. “Não extingais o Espírito” 1Ts. 5.19.
Você sabia que a estrada onde aquele homem foi roubado, espancado e deixado meio morto era
muito perigosa? Você sabia que no momento em que o samaritano se aproxima para socorrer aquele
homem, ele também estava correndo riscos? Ele poderia ser a próxima vitima? Sinceramente, creio que
não! A palavra apenas diz que ele usou de misericórdia. Houve dentro daquele samaritano algo gerado
pelo próprio Deus, e temos aprendido que Deus não nos coloca em situações de perigo. Deus é bom!
Quando o Senhor nos direciona para fazermos o bem, juntamente conosco vão os anjos do Senhor. Eles
são enviados por Deus para nos guardar, nos proteger e nos livrar. Amém!
O que acontece muitas vezes não tem a ver com o Senhor, mas com a nossa atitude. Por vezes,
fazemos a vontade de Deus descobertos. E isto é um perigo! “Não saia da vossa boca nenhuma palavra
torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não
entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da redenção. Toda a amargura,
e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós, Antes sede uns para
com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos
perdoou em Cristo”. Ef. 4.29-32.
Na maioria das vezes somos duros em relação às necessidades das pessoas, indiferentes, como os
religiosos da parábola. Em alguns casos somos tentados a pensar que a pessoa merece tal dificuldade. A
misericórdia não enxerga a culpa e sim o ofensor. Ser misericordioso significa sentir a mesma dor, se
colocar no mesmo lugar. “Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos”. Ef.4.

BROTAS
· Márcio & Tati - Terça-feira 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171

GARIBALDI
· Amélia - Quinta 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604

COSTA AZUL
· Pr. Wolney & Pra. Olga - Quinta 20:00hs;
tel.: 3231-7598/cel.: 8758-6811/8759-4148

PERNAMBUÉS
· Roque & Joana - Terça 19:30hs;
tel.: 3431-3214/cel.: 9957-0876/9965-0876

· Luciano & Isabella - Sábado 17:00hs;
tel.: 3484-8640/cel.: 8713-3503/8802-0217

SABOEIRO
· Jorge & Graça; Ramon & Carol - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9908-4618.

CABULA
· Elias & Elisângela – Terça 20:00hs;
cel.: 8602-9891

· Sérgio & Rosana - Domingo 09:00hs; cel.:
8868-2059/3473-2919/9963-2349

CABULA VI
· Vandinho & Denise - Sábado 20:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693

SÃO GONÇALO
· Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

FEDERAÇÃO
· Humberto & Livânia - Quinta-feira 19:30hs;
cel.: 8838-9984/9926-2532

SIMÕES FILHO - CIA
· Pr. Paulo & Pra. Viviane - Segunda
20:00hs; tel.: 3231-7774/cel.: 96449499/
9644-9459.

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja.

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

Dora – 06/04
Carol Cedraz – 06/04
Sara Peixoto – 11/04
Matheus Rodrigues – 11/04
Rodrigo de Taty – 11/04
Pr. Wolney – 14/04
Emanuel – 14/04
Karla – 15/04

ATENÇÃO - AVISOS
INTERCAMBIO MG - SSa: No final do mês de Abril estaremos recebendo um grupo

de irmãos da Cidade de João Monlevade. A hospitalidade é um princípio bíblico,
vamos abrir a nossa casa e o nosso coração para receber os irmãos.
ENCONTRO DE CASAIS: Vem aí o primeiro Encontro de Casais da Comunidade Vida

em Família. Será nos dias 28, 29 e 30 de Setembro, no Resort Costa dos
Coqueiros, em Imbassahy! O valor: R$ 600,00 (Seiscentos Reais).
VIAGEM PASTORAL: Comunicamos aos irmãos que no próximo domingo os

pastores Paulo e Viviane estarão em Belo Horizonte ministrando a palavra.

PEDIDO DE ORAÇÃO: Orar pela saúde do neto dos irmãos: Geni e Arnaldo - Alex

Ramon.

