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MURAL JOVEM
AGRADECIMENTOS SITE DA IGREJA

Amados irmãos, muito obrigado pelas orações, chegamos em Paz.

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

O PROPÓSITO DE DEUS – Texto: 2Sm. 7-1-29

Pr. Paulo

O amor de Deus por nós é demonstrado não somente quando ele nos dá alguma coisa, mas
também quando ele retira algo que seria para a nossa destruição ou nosso mal.
Pense em seus sonhos que não deram certo. Nos planos que foram elaborados, cuidando dos
detalhes. Por que aqueles planos tão bons não deram certo? Algumas vezes os sonhos que temos
vem de Deus; outras não. Ambos são ideais boas. Mas, Deus tem um Propósito melhor para nós,
por isso alguns de nossos sonhos certamente não irão realizar-se e nem devem. Em Pv. 19.21 diz:
“Muitos são os planos no coração do homem; mas o desígnio do Senhor, esse prevalecerá”.
Muitos planos que você sonhou não deram certo por um motivo especial? Deus sabia que
mais cedo ou mais tarde eles se tornariam em pesadelos. Assim como foi com Davi, ele lhe
chamou para alguma coisa que cabe a você executar: um ministro de louvor, um pastor, uma
conselheira, uma guerreira de oração, um servo dedicado, um intercessor. Ele lhe chamou para
algo específico e você não pode perder a visão de Deus - O propósito dele pra sua vida. “Vai e
dize ao meu servo Davi: assim diz o Senhor: tu não edificarás casa para minha habitação”. 1Cr. 17.34. Por outro lado em 2Samuel 7.8 relata-se: “Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: tomei-te da
malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel”.
Algumas pessoas ficam frustradas quando seus planos não dão certo, outras acabam se
decepcionando com Deus, geralmente porque elas têm dificuldade de entender que o Senhor
pode fazer alguns ajustes em seus projetos de vida. Não é uma rejeição total, mas sim
redirecionamentos para proporcionar o sucesso. O Senhor deu novos ajustes e isso significa
alguns cortes ou algumas emendas nestes sonhos.
Quando uma pessoa entende o propósito de Deus para a sua vida, ela percebe claramente
que quando Deus diz “não” significa que ele tem um plano melhor e espera receber apoio, como
Davi fez com seu filho Salomão.
Esta era a visão de Davi. Quando nos dedicamos em conhecer a vontade de Deus não
perdemos tempo executando planos que serão redirecionados, mas vivemos os planos perfeitos
de Deus para nossas vidas! Não se frustre se alguns sonhos não forem realizados o Senhor quer
redirecionar sua vida, seu coração, suas boas intenções para que você realmente seja bem
sucedido no Senhor.
Imagine o que não aconteceria a um engenheiro se fosse obrigado, pela empresa que
trabalha, a entregar o maior projeto de sua vida a um outro engenheiro sem a menor restrição.
Talvez ficasse deprimido, ou mesmo pediria demissão, questionasse...
O maior projeto da vida do rei Davi não foi executado por ele, mas nem por isso ele entendeu
que não deveria apoiá-lo. Pessoas que amam a Deus e que levam Deus a sério estão dispostas a
apoiar os planos de Deus, mesmo que isso implique em não receber os créditos do
empreendimento. Nem sempre o Senhor nos chama para sermos os executores responsáveis
pelos seus projetos, algumas vezes o Senhor espera que apenas o apoiemos. Essa pluralidade faz
a Igreja forte e sadia. Ele chama uns para executar diretamente os seus planos e outros para
apoiá-los, mas ambos os chamados têm a mesma importância para ele. Que Deus nos faça
prosperar.

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

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

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

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

CABULA V
 Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363

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

CABULA IV
 Paulo & Cida - Sábado 16:00hs;
tel.: 8871-1862/cel.: 8780-3233/3018-1803

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

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

SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Sidão - 24/01
Dilzeth - 26/01Liliane Scher - 17/01
Catharina - 12/01
Liliane Scher - 17/01 Catharina - 12/01
Liliane Scher - 17/01 Catharina - 12/01
Liliane Scher - 17/01 Catharina - 12/01

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
FÉRIAS PASTORAIS: Queridos irmãos, obrigado pelas orações, retornamos em Paz!
OUTROS AVISOS: Dirigente do Culto!

