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MURAL JOVEM
Fique Ligadoooo!
Próximo sábado culto dos jovens, não perca!

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!
MINISTÉRIO DA PROVIDÊNCIA
Irmão(ã) Querido(a), Atenção! Caso você queira efetuar alguma doação ao Ministério da
Providencia, não fique envergonhado, pois provavelmente aquilo que não serve mais para
você certamente servirá a outros. Ok! Favor procurar - Márcio ou Cláudio.

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

Salvador, 01 de Julho
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GRUPOS FAMILIARES
DA SEMELHANÇA DE CAIM À SEMELHANÇA DE CRISTO

Pr. Paulo

A vida de Caim é um enigma para o leitor casual de Gênesis. A nação judaica, povo da aliança
do Velho Testamento, vem da linhagem de Sete, terceiro filho de Adão. Espremida entre a de Adão
e de Sete, há a narrativa da vida de Caim e seus descendentes. Depois disso ele some da história.
Mas há algo importante a seu respeito, pois no Novo Testamento ele é mencionado três vezes:
1João 3.12 – “não segundo Caim, que era do Maligno e assassinou a seu irmão; e por que o
assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão, justas”.
Esta é a primeira referência sobre Caim no Novo Testamento. A palavra fala de Obras más, ou
seja, atitudes reprovadas por Deus. A expressão “era do maligno” nos indica que Caim possuía
uma grande habilidade para fazer a vontade do maligno. Ele demonstrou esta habilidade ao matar
covardemente o seu irmão Abel.
Hebreus 11.4 – “Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim; pelo
qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por
meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala”.
O sacrifício no Antigo Testamento tinha o caráter de satisfazer a Deus devido a ofensa gerada
pelo pecado. Os sacrifícios podiam ser vistos como expressões de arrependimento. Por isso vemos
animais sendo sacrificados a fim de que os pecados fossem esquecidos por Deus. Entretanto, o
arrependimento pelo pecado nunca deixou de ser uma condição para que o sacrifício fosse aceito
por Deus e seu perdão concedido. Veja que só existem duas maneiras de sermos justificados de
acordo com a bíblia: Por meio da fé e do arrependimento genuíno. Mesmo sendo A.T. a oferta de
Caim fora desprovida do essencial: Arrependimento.
Judas 1.11 – “Ai deles! Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e, movidos de ganância,
se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá”.
Por que conhecer a história de Caim é importante? Porque Caim foi a primeira pessoa a herdar
a natureza pecaminosa de Adão. Em certo sentido, Caim é o protótipo do que o Novo Testamento
chama de “velho homem”. E também o que acontece com a vida que permanece sem
regeneração, isto é, na prática do pecado.
Há um equivalente entre a vida de Caim e a vida dos incrédulos. Além disso, devemos lembrar
que mesmo regenerados descobrimos muitas vezes a semelhança de Caim em nossas atitudes.
Mas, à medida que nos despojamos do “velho homem” (semelhança de Caim) somos
transformados à semelhança de Jesus. Cl. 3.10. Pela graça de Deus somos transformados à
semelhança de Cristo. “E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a
glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo
Senhor, o Espírito.” 2Co. 3.18.
Por último, Judas fala daqueles que prosseguiram pelo caminho de Caim. Este é o caminho da
ganância, do engano e da insubmissão. Este três aspectos da vida de Caim são os que mais afetam
a vida de grande parte daqueles que se dizem cristãos neste mundo contemporâneo.
Somos chamados, ou melhor, retirados destes três níveis de malignidade que compõem o
caminho de Caim para vivermos de glória em glória, na imagem de Cristo. Somos chamados ao
caminho da graça, da verdade e do negar a si mesmo. Somos chamados à semelhança de Cristo.
Tenha uma semana abençoada!

BARRA
· Veloso & Jusa /Victor & Dilene - Terça-feira
19:30hs; tel.: 3011-0345/9929-8009/8879-1005

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

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

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

COSTA AZUL
· 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 IV (Condomínio em frente à igreja)
· Elias & Elisângela – Terça 20:00hs;
tel.: 3257-2754/cel.: 8602-9891.

· Sérgio & Rosana - Domingo 09:30hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349

CABULA VI (Em frente ao Doron)
· Vandinho & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693
FEDERAÇÃO
· Humberto & Livânia - Quinta-feira 19:30hs;
cel.: 8838-9984/9926-2532

NOTÍCIAS

SÃO GONÇALO
· Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018
SIMÕES FILHO - CIA
· Pr. Paulo & Pra. Viviane - Segunda
20:00hs; tel.: 3231-7774/cel.: 8800-7774/
8606-9023/9644-9459.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja.

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

Denise – 30/06
Dilene – 01/07

ATENÇÃO - AVISOS
LÍDERES DE GRUPO FAMILIAR: Dia (13/07) sexta-feira teremos reunião somente

para Líderes de Grupo Familiar.

CICLOEVANGELISMO: Próximo Sábado (07/07), faremos o nosso 1º passeio

Ciclístico com os Jovens e com aqueles que desejarem fazer algo diferente. Será
no Parque do Pituaçu, às 09:30hs até as 11:30hs. Muita Atenção: Todos os
detalhes deste evento estão com Sérgio e Rosana, não deixe de se informar.

CULTO MATINAL: Dia 08/07 teremos nosso culto pela manhã. Após o culto

teremos “A feijoada”.

DOAÇÃO DE MILHAS: Se porventura tiver algum irmão que deseja doar as suas

milhas ou parte delas para a igreja, vamos precisar. Devemos comprar as
passagens dos preletores do 5 º Aniversário da Comunidade Vida em Família.

