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Vivemos num tempo onde somos exigidos ao máximo. É preciso ser o melhor funcionário, o
melhor gerente, o melhor aluno, o melhor professor, o melhor amigo, o melhor crente, o melhor
pastor, somos pressionados para sermos o melhores em tudo. Na verdade isto não é uma coisa
ruim, precisamos ser estimulados a render mais e produzir além daquilo que imaginávamos ser
capazes. A questão é que Deus não exige menos de nós. Às vezes, pensamos que pelo fato de
sermos exigidos em outros aspectos da nossa vida, como a secular, somos anistiados por Deus e
pensamos que o Reino de Deus é um lugar de descanso.
A igreja tem sido vista somente como um lugar que precisa oferecer alguma coisa. Tem irmãos
pensando assim: “Eu quero fazer parte de uma igreja que tenha estrutura para os meus filhos”- “Eu
quero frequentar um lugar que supra as minhas necessidades espirituais” etc. Estas pessoas estão se
enganando, porque elas não estão dispostas a construir nada, o que elas querem tem a ver com
conforto e satisfação pessoal. Elas não estão dispostas a construir, elas desejam usufruir! Quando
assumimos a postura de consumidores nos tornamos mais exigentes com relação às nossas
necessidades. Para estes a igreja é um lugar para servir e servir bem. Afinal “Tão pagaaaando”!
Davi desejava construir uma casa para Deus, mas ele foi impedido porque não era o plano de
Deus para a sua vida. Ele foi chamado para ser príncipe e rei sobre o povo, não um construtor. Mas
o desejo do coração de Davi foi louvado pelo Senhor (1Rs. 8.18). Qual é o nosso desejo hoje? Qual é
o nosso chamado? Não sabemos, porque não ouvimos a voz do Senhor. Tem pessoas que sabem
criticar, são boas nisto! Mas estão construindo alguma coisa? Não! Tem outras que sabem julgar
muito bem, mas elas estão exercendo misericórdia? Não! Tem aqueles que sabem apontar os
problemas, mas fazem parte da solução? Não!
A vida de Davi é um grande exemplo de pressão e graça, bem como guerra e poesia. Como
alguém pôde compor cânticos tão maravilhosos (Salmos) em condições tão adversas, em meio à
perseguição de Saul, em meio às lutas que enfrentava? A resposta está em Deus. Davi era uma
pessoa abençoada (1Sm. 18.14). Embora fosse o sétimo dentre seus irmãos, nunca se sentiu
excluído. Quando estimulado à vingança, surpreendia a todos com graça (2Sm. 19. 16-20). Davi
compartilhava os seus sonhos com seu líder (2Sm. 7.2). Quando era confrontado, não se justificava,
se arrependia (2Sm. 12.13). Diante das negativas da vida e de Deus, continuava obedecendo e
confiando no Senhor (1Cro. 28.1-4). Davi era capaz de se alegrar com os 99% que Deus lhe
abençoava e não se entristecia porque faltava 1%.
Davi sempre foi reconhecido pelos homens quando ganhava as batalhas e vencia os gigantes da
vida, mas quando Deus o confrontava, quando era repreendido e até mesmo quando o Senhor o
impedia de executar alguma coisa, era ali que ele se destaca ainda mais. Davi não questionava o
Senhor, não se justificava diante dos seus erros, não perdia tempo resmungando pelos cantos. Ele
procurava descobrir a vontade de Deus e se empenhava nisto. Quando ele venceu Golias, foi
aplaudido e honrado pelos homens, mas quando se arrependia e obedecia ao Senhor era
reconhecido por Ele, como homem segundo o seu coração! Deus te abençoe, seja o melhor para
Deus, seja como Davi!

BROTAS

Márcio & Tati - Terça 19:30hs
Tel.: 3353-8409, Cel.: 8833-4594/8833-9171
Humberto & Livânia – Eng. Velho – Quinta 19:30hs
Tel.: 3261-3194, Cel.: 8838-9984/8853-0888
COSTA AZUL

Pr. Wolney & Pra. Olga - Quinta 20:00hs
Tel.: 3231-7598, Cel.: 8758-6811/8759-4148
Luciano & Isabella - Sábado 17:00hs
Tel.: 3484-8640; Cel.: 8713-3503/8802-0217
FEDERAÇÃO

Grupos Familiares

Pr. Pr. Paulo

“E tendo deposto a este, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também, dando testemunho,
disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha
vontade”. Atos 13.22.

Alexandre & Mirena - Quinta-feira 19:30hs
Cel.: 8115-6597/8170-3537
GARIBALDI

Amélia - Quinta 19:30hs
Tel.: 3494-1848; Cel.: 8761-7604
PERNAMBUÉS

Roque & Joana - Terça 19:30hs, Tel.: 3431-3214,
Cel.: 9957-0876/9965-0876
CABULA VI

Vandinho & Denise - Sábado 17:00hs,
Tel.: 3248-1448, Cel.: 9961-7034/9956-5693
SABOEIRO

Jorge & Graça; Ramon & Carol - Quinta 19:30hs
Tel.: 3230-6061, Cel.: 9908-4618, Cel.: 8121-7616
SÃO GONÇALO

Leo & Taty - Terça 20:00hs, tel.: 3257-0438
Cel.: 9113-7062
SIMÕES FILHO - CIA

Pr. Paulo & Pra. Viviane - Segunda 20:00hs
Tel.: 3231-7774, Cel.: 9644-9499/9644-9459
CONGRESSO COM PR. JAIME KEMP: As inscrições já
estão sendo feitas, nosso congresso vai acontecer nos
dias 02, 03 e 04 de Setembro, aqui na Comunidade Vida
em Família. Não deixe para a última hora!
REUNIÃO DE JOVENS: A reunião dos jovens ontem
foi demais. A próxima será logo, não perca!
REUNIÃO DO JETRO: A reunião do Jetro será adiada,
ok! Pr. Paulo.
VIAGEM: Os pastores: Paulo e Viviane estarão em
viagem à cidade de Vitória/ES. O retorno será na
próxima terça (26/07) querendo Deus.

Avisos

DAVI, O HOMEM SEGUNDO O CORAÇÃO DE DEUS

“Quando vos reunis, cada um tem salmo, outro doutrina,
outro revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se
tudo para a edificação”. 1Co. 14.26.
A Comunidade Vida Em Família está estruturada em
pequenos grupos nas casas dos irmãos que chamamos de
grupos familiares. Em um deles você crescerá
espiritualmente. Fale com um dos nossos líderes e
participe!

