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MURAL

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!

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.

Salvador, 02 de FEVEREIRO

Boletim Dominical – No 05/2014

GRUPOS FAMILIARES

MEU RELACIONAMENTO CONJUGAL
“Ou qual a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e
varre a casa, e busca com diligência até a achar?” Lucas 15:8.
Esta é uma parábola que Jesus contou pontuando que há maior júbilo no céu por um pecador que
se arrepende, do que por noventa e nove justos que não precisam de arrependimento. Aqui nesta
narrativa, Jesus usa a figura de uma mulher que tendo dez moedas, perde uma, dentro de casa, e sai a
sua procura até encontrá-la. Encontrando, faz uma grande festa. Esta figura encaixa muito bem com a
realidade de muitos lares, onde os valores desapareceram, e, que precisam praticar os valores bíblicos
para que a alegria do lar seja restaurada.
A dracma era o dinheiro da época. A mulher perde algo de valor. Quais os valores que estão
perdidos dentro de nossa casa? Vamos enumerar alguns:
Sumiu a dracma do respeito
- Considerar o valor do outro
- Trate as pessoas com dignidade
- Dê importância a elas
- Quem respeita ouve com atenção, participa dos sonhos do outro. Cl. 3.20-21, 1Pe. 3.7,1. Quantas
pessoas egoístas nos lares. Pensam somente nelas mesmas, procurando a qualquer preço esmagar os
outros, gente que mente, que trai a confiança, gente que usa os outros.
Sumiu a dracma do carinho
O carinho é outra manifestação do amor verdadeiro, assim como o respeito. Essa é outra dracma
rara. O carinho traz o beijo, o abraço gostoso. Carinho de pai e filho, que andam sempre juntos, que
desenvolvem um diálogo amigo. Carinho de cônjuges que ainda trocam elogios, que priorizam um ao
outro, que sentem prazer quando estão perto. 1Pd. 3.8-9. Atente para as expressões “fraternalmente
amigos” e “bem dizendo”. Você já expressou carinho hoje?
Sumiu a dracma da espiritualidade:
A vida religiosa tem tomado o lugar da vida espiritual, e isto resulta em casar no religioso ou
batizar filhos na igreja e nada mais. Depois só voltam a pensar em Deus numa grave enfermidade ou
velório. Outros vão um pouco mais adiante, indo às reuniões nos cultos dominicais. Mas, em casa,
nada. Não há mais louvor, vida de oração ou culto familiar. O temor e zelo para com o Reino de Deus
tem sido escasso.
Decida ser o herói da sua casa
Os pais procuram os pastores para dar um jeito nos seus filhos. Cônjuges e filhos fazem o mesmo.
Mas o que vemos no texto é a expressão: “Porque achei a dracma que tinha perdido”. Foi ela quem
procurou e achou. Você acha que alguma coisa precisa ser restaurada em seu lar? Decida então você
ser usado por Deus, para essa missão. Decida pela restauração do seu lar.
Sobretudo acenda a candeia
Esta é a decisão mais importante. Foi a primeira coisa que ela fez: acendeu a lamparina. No escuro
ficaria difícil procurar. Talvez você não tenha achado nada de valor na sua casa, porque falta acender a
luz. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a
luz da vida” Jo 8.12.

BARRA
BARRA
Veloso&&Jusa
Jusa--Quinta-feira
Quinta-feira19:30hs;
19:30hs;
 Veloso
tel.:3011-0345/9929-800
3011-0345/9929-800
tel.:
9/8879-1005
9/8879-1005
BROTAS
BROTAS
Márcio&&Tati
Tati--Quinta-feira,
Quinta-feira,às
às19:30hs;
19:30hs;
 Márcio
tel.:3353-8409/cel.:
3353-8409/cel.:8833-9171
8833-9171
tel.:
CABULAVV
CABULA
Elias&&Elisângela
Elisângela--Terça
Terça20:00hs;
20:00hs;Cel.:
Cel.:
 Elias
8602-9891/8738-7078/9358-4363
8602-9891/8738-7078/9358-4363
CABULAVI
VI
CABULA
Vandinho&&Denise
Denise--Sábado
Sábado17:00hs;
17:00hs;
 Vandinho
tel.:3248-1448/cel.:
3248-1448/cel.:9961-7034/9956-5693
9961-7034/9956-5693
tel.:
FEDERAÇÃO
FEDERAÇÃO
Miralva--Terça
Terça19:30hs;
19:30hs;
 Miralva
cel.:3237-5626
3237-5626
cel.:

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.
 Sérgio & Rosana - Terça 19:45hs;
 Sérgio
& Rosana - Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
SÃO GONÇALO
SÃO GONÇALO
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
 Leo
Taty - Terça 20:00hs;
tel.:&3257-0438/cel.:
8797-3684/8743-9018
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

SIMÕESFILHO
FILHO--CIA
CIA
SIMÕES
Emanuel&&Ana
Ana––Quinta
Quinta20:00hs;
20:00hs;
 Emanuel
tel.:8712-2544
8712-2544
tel.:

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja

Gení 01/02 – 8724-2701
Viviane (Josilda) 01/02 – 8781-1613
Jane (Paulo) 02/02 - 8824-2012
Dina Peixoto 08/02 - 9968-1393

ATENÇÃO - AVISOS
VIGÍLIA DE ORAÇÃO: Vigília será dia 31/01, vamos louvar e adorar a Deus.
ANIVERSARIANTES: Dê um amoroso abraço nos aniversariantes da semana.
ENCONTRO DA LIDERANÇA: Nosso encontro foi adiado para o dia 09/02 – 10:00hs
daremos prosseguimento ao estudo do livro: Os Feitos Notáveis da Cruz. Pr. Paulo.

