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MURAL JOVEM
ORAÇÃO PELA IGREJA PERSEGUIDA - https://www.portasabertas.org.br/

Cristãos sírios falam sobre seus anseios, medos e dificuldades - A população de Homs,
localizada na região central da Síria e principal reduto opositor ao governo do presidente Bashar
Al Assad, é a que mais sofre com os confrontos entre rebeldes e as forças armadas.

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!

“Uma igreja Família, Vivendo o Amor de Cristo, Alcançando o
Próximo e Formando Discípulos”.

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.

Pastores da Igreja
José de Almeida Paula (Pr. Paulo) / Viviane Guardiano de Almeida (Pra. Viviane)

GRUPOS FAMILIARES

DEVO ACREDITAR NA EXISTÊNCIA DO INFERNO? - Texto Rm. 9.22-23

Pr. Paulo

“E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com
grande paciência os vasos de sua ira, preparados para destruição? Que dizer, se ele fez isto
para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou
de antemão para glória”. Rm. 9.22-23.
Ao falar sobre esse tema eu não preciso pedir desculpas por Deus: Porque tem gente que
quando vai falar sobre o inferno ou fala da forma errada, ou fala tentando amenizar as
coisas, dizendo: “Não Deus não quer nos amedrontar tanto assim”. Não! Ele quer.
Ele quer que saibamos exatamente o que há depois desta vida e toda a realidade
espiritual que existe ali. Se não fosse assim, ele não teria deixado o texto de Mt. 10.28: “E
não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma; temei antes aquele que pode
fazer perecer no inferno a alma e o corpo”.
Entretanto, Deus não deseja é que relacionamos com ele por medo: “No amor não há
temor, antes o perfeito amor lança fora o temor; porque o temor tem consigo a pena, e o que
teme não é perfeito em amor”. 1 João 4.18.
Você acredita na existência do diabo? Quando eu olho para esse mundo, para o jeito em
que ele estar, eu não acredito de forma alguma é na inexistência do diabo. E se o diabo
existe, você pode acreditar que existe um inferno também!
Deus é soberano! E isso significa que precisamos abrir mão do direito de determinar o
que é justo e reconhecer que Deus decide sozinho como lidar com as pessoas. Mas, Deus
não é um déspota! E ao contrário do que muitos imaginam, a palavra nos mostra por meio
muitos textos, que Deus é bom e piedoso: Mateus 5.7; Romanos 11.32; Mateus 18.33; Tiago
2.13.
Em Romanos 9, Paulo está tentando nos dizer que quando o assunto é Salvação a
vontade e esforço humanos não contribuem em nada, porque todos nós dependemos
unicamente da misericórdia de Deus. (Ef. 2.8)
Por isso, eu acredito que há pessoas que têm vergonha diante de certas ações de Deus.
Elas tentam tornar Deus mais atraente omitindo algumas de suas atitudes relatadas na
bíblia. As pessoas querem tornar Deus um cara legal, justificando certas ações dEle no
Antigo Testamento, mas Deus não precisa de ajuda, nem de álibi. E isso, porque justos e
verdadeiros são os seus caminhos.
Não podemos ficar escolhendo quais verdades incompreensíveis vamos abraçar.
Ninguém quer abrir mão do plano de Deus quanto à redenção, embora ele não faça sentido
para nós, Nem deveríamos apagar o plano revelado de Deus quanto à punição pelo fato dele
não ser do nosso agrado. Não Somos juiz de Deus para julgarmos suas as ações sob nossa
perspectiva.

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

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

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

RETIRO
 Deusdete & Luciana - Quinta 19:30hs;
cel.: 8626-3408

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

SABOEIRO
 Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9928-4618

CABULA IV
 Paulo & Cida - Sábado 16:00hs;
tel.: 8877-1862/cel.: 8780-3233/3018-1803

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

FEDERAÇÃO
 Miralva - Quinta 19:30hs;
cel.: 3237-5626

SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana - Quinta 20:00hs;
tel.: 8850-2213; 9685-1252; 3045-2145tel.:
3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

SAUBARA
 Léo & Taty - Quarta 19:30hs;
cel.: 8699-5241 Cel.: 8622-6740

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Pedro (primário) - 17/07
Lívia - 17/07
Jeniffer - 18/07
Carlos - 19/07
Joao Barreto - 19/07

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
MINISTÉRIO INFANTIL: No próximo domingo, (19/07) haverá reunião com os professores

da classe maternal, será às 17 horas. Não Faltem e sejam Pontuais! Dilzeth.
ANIVERSÁRIO DA COMUNIDADE: Será em agosto, nos dias 08 e 09, e teremos o Pr.

Carlos A. Bezerra como nosso preletor oficial. Vamos celebrar com nossos amigos e irmãos.

CONGRESSO-MULHERES INTERCESSORAS: Em outubro (03/10) acontecerá o Congresso de

Mulheres Intercessoras em Salvador. Com a Pra. Suely Bezerra e convidadas. Vai ser um
congresso maravilhoso e singular. Vamos transformar Salvador pelo poder da oração!
REUNIÃO DE LÍDERES: Dia 06/07 - Vai haver uma importante reunião com todos os líderes

da igreja: Diáconos - Líderes de Grupo Familiar - Líderes de Ministérios, a fim de tratarmos
dos assuntos da igreja para o segundo semestre.

