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Elias/Jusa

Miralva/Márcia

Ofertório

Jailton/Sérgio
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Música

M. Música - Rosana

M. Música - Uendel
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Bete/Ana/Vanessa

Graça/Ilma/Jenifer

Som

Cláudio

Basílio

Min. Infantil

Ruth/Larissa/Cida
A. Luísa/Paulo/Alexandre

Bete/Milena/Wellington
A. Luísa/Jeferson/Felipe

MURAL JOVEM
ANIVERSARIANTES JOVENS

Fernanda -

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.
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GRUPOS FAMILIARES

EU SOU SALVO

Mark Driscoll

“Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver... Todavia,
Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo,
quando ainda estávamos mortos em transgressões - pela graça vocês são salvos. Ef. 1. 1-5.

Esta é uma questão muito pouco entendida pela igreja. Quando eu entreguei a minha vida a
Jesus, não tinha ideia do que realmente estava fazendo. Somente alguns anos mais tarde pude
compreender exatamente o que de fato é ser salvo por Deus.
De modo geral na igreja, as pessoas entendem salvação como uma operação pontual de Deus
na vida humana; quando dizemos que somos salvos, usamos o verbo no passado. O apóstolo
Paulo usava o termo num contexto muito mais rico e completo, empregando os tempos passado,
presente e futuro da mesma palavra. De acordo com o apóstolo, somos salvos (Ef. 2.5), fomos
salvos (Rm. 8.24), estamos sendo salvos (1Co. 1.18) e seremos salvos (Rm. 5.9).
A melhor parte é que toda a obra de salvação, passada, presente e futura, em nossa vida é obra
de Cristo em nós. Ao longo de cada etapa da salvação, somos levados para junto de Jesus e, com
amor, capacitados por seu Espírito Santo.
A maioria das pessoas que se acham boas, não entendem que precisavam de Jesus, para elas,
outras pessoas como, bêbados, drogados, malfeitores, precisam. Muitos pensam assim hoje.
Em Cristo, somos salvos do Pecado e da Morte. A morte é, em primeiro lugar, a punição
pelo pecado. Por causa do pecado, a morte entrou no mundo (Gn. 2.16-17; 3.3-4; Dt 30.17-19; Rm
1.32; 5.12-14,18-21). A morte, num sentido bastante real, nos separa de Deus, tanto espiritual
como fisicamente.
Em Cristo, somos salvos de nossos pecados e de sua consequência, que é a morte. Uma vez
que Jesus morreu, cada um de nós pode ter uma nova vida com novos desejos pelas coisas de
Deus, livres da punição e do poder do pecado. Rm 8.2.
Em Cristo, somos salvos de um padrão mundano de vida. Considere por um momento
quem você seria e como seria sua vida se Deus não o tivesse salvado. Espiritualmente falando
uma pessoa sem Cristo anda neste mundo com as costas viradas para Deus e o rosto voltado para
o egoísmo e o pecado. O pecador adentra à escuridão e o fim do caminho sem Deus é a morte.
Em Cristo somos salvos de Satanás.
Em Efésios 2.2, Paulo fala que os não crentes em Jesus seguem "o príncipe do poder do ar, o
espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência". Satanás tem autoridade sobre
as forças espirituais que realizam seus esquemas diabólicos na humanidade. E "apesar de o
príncipe deste mundo ter sido derrotado, Ef 1.20-22, ele ainda opera e influencia as pessoas na
terra. Felizmente, Jesus domina sobre Satanás e os demônios.
Em Cristo, somos salvos da nossa velha natureza
Paulo escreve sobre "o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência". Isto
inclui uma rejeição do evangelho e também um desrespeito generalizado por Deus e sua vontade.
É importante notar que, na descrição de Paulo, tais indivíduos são aqueles "entre os quais
também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da
carne e dos pensamentos; e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais"
De acordo com a Bíblia, não nascemos pessoas boas. Pelo contrário, somos pecadores por
natureza e escolha, sendo o pecado tanto uma condição que herdamos como um estilo de vida
pelo qual optamos. Em Cristo, somos salvos dessa velha natureza, ela é destronada de nossa vida,
e recebemos uma nova natureza voltada para o amor a Deus, ao próximo, à verdade e à santidade.

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

Lorena - 07/09
Livânia - 10/09
Guida - 11/09
Daniela - 12/09
Igor - 14/09
Jéssica – 14/09

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!
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.
REUNIÃO: No próximo domingo haverá uma reunião com o GD do Pr. Paulo. Será aqui na
Comunidade, às 10:30hs.

