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

A respeito de todo o terror que estamos vendo atualmente no mundo, o Estado Islâmico
vem protagonizando a maior e mais sangrenta perseguição à igreja de Cristo dos últimos
tempos, portanto é preciso nos posicionarmos em Oração Incessante conforme At. 12.5; para
enfrentar a Satanás e seus instrumentos. Visite o Site acima para saber mais sobre o (DIP).

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

UM CORAÇÃO QUE AMA OS FILHOS - Texto Ef. 6.4

Pr. Paulo

Eu comparo a missão dos pais cristãos de educar os filhos hoje, como uma missão de resgate!
Como aquela retratada pelo cinema em que um pelotão de oito homens é designado para Salvador
um: Estou falando do filme “O Resgate do Soldado Ryan”. A Estória é muito bonita, porque fala do
esforço humano em Salvar o filho de uma mulher, que já havia perdido outros três em combate.
Por que os jovens estão cada vez mais envolvidos no mundo do crime? Principalmente com
Drogas, furtos e Roubos? Mas também com quase todo tipo de violência Urbana que podemos ver
no País! Eu acredito que há um problema social, mas não acredito que isto seja a razão principal.
Onde estão os Pais destes Jovens? Eu te respondo! Estão longe de Deus! E longe de seus filhos
também!
O que aconteceria se nós pais começássemos a passar um pouco mais de tempo com os
nossos filhos? Passaríamos a exercer uma Influência no futuro deles. Sem Jesus Cristo em nossa
vida, nós também seríamos "pais ausentes". Nós também poderíamos estar no campo de futebol
ou trabalhando desde manhãzinha até tarde da noite. Poderíamos estar entre o grupo de pessoas
que fica sentado diante da TV mais de seis horas por dia.
Pratique a sua Fé em Casa
Éfeso, uma grande cidade pagã na Ásia menor, propiciava muitas oportunidades para o
pecado. É bem parecida com Salvador! Essencialmente, Paulo está falando: "tomem posse das
verdades que lhes transmiti acerca do seu relacionamento com Deus... e pratiquem sua fé em seus
relacionamentos no lar." Paulo está dizendo que o comportamento de alguém sempre reflete
aquilo em que ele crê.
Educar filhos é uma Parceria
Deus diz aos maridos: "Maridos, amai vossa mulher" Efésios 5.25. O modo como amamos
nossa esposa e zelamos por ela é um fator importante na educação de nossos filhos. Por quê?
Porque educar filhos é uma parceria.
Se você ama sua esposa e zela por ela, está proporcionando uma sensação de bem-estar, e
isso a torna capaz perante aos filhos. Quando você ama sua esposa, mesmo sem perceber, você
está exercendo um impacto sobre seus filhos. Esse é um dos meios pelos quais se dá a parceria na
educação dos filhos.
Transmita o amor de Deus
Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração... Estas palavras que, hoje, te ordeno
estarão no teu coração; tu as inculcarás a teus filhos... Deuteronômio 6.5-7.
Você notou a extensão das responsabilidades dos pais? Primeiro, eles tinham a
responsabilidade de ter uma íntima comunhão com Deus. Depois, eram responsáveis por transmitir
a seus filhos o amor que sentiam por Deus. Se você não cuidar da alma deles e deixá-los na
ignorância, levando uma vida mundana, sem relacionamento com Deus e pecaminosa, estará
conduzindo-os ao Maligno, ao inimigo de nossas almas, como se os tivesse vendido a ele; você
estará selando o destino deles como escravos de Satanás; estará conduzindo seus filhos àquele
que os enganará e os corromperá nesta vida e os atormentará na vida futura. Deus te abençoe!

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 – Segunda 20:00hs; Cel.:
8738-7078/8602-9891/3013-5853

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

CABULA IV
 Paulo & Cida - Sábado 16:00hs;
tel.: 8877-1862/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.: 8712-2544tel.: 3257-0438/cel.: 87973684/8743-9018

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Sidney Junior - 20/04
Cecilia - 21/04
Marcos André (maternal) - 25/04
Jorgina - 23/04

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
Atenção Pais! Vocês que ainda não preencheram o cadastro das crianças que
frequentam o culto infantil, procurar o professor ainda hoje ou irmã Dilzeth.
REUNIÃO M. INFANTIL: Reunião do Ministério Infantil dia 26/04 (próximo domingo) às

17h, para apresentar agenda completa do ano de 2015. Não Faltem!

REUNIÃO DE MULHERES: No dia 09/05 teremos a nossa segunda reunião de mulheres

de 2015. A primeira foi maravilhosa, a segunda será também. Venha participar!

BAZAR: No dia 16/05 termos um grande Bazar em prol do jantar dos namorados, as

doações devem ser entregues a Leila e a Dilzeth.

CAMPANHA DO AGASALHO: Amados, por favor, não esqueçam de trazer os agasalhos e

cobertores para nossa campanha.

