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SERVIÇO
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Intercessão
Ofertório
Música
Recepção

HOJE

DOMINGO

EMANUEL/ANA

MÁRCIO/TATI

Leila/Tati

-

Ara Poty/Márcia

Sérgio/Vilmar

-

Bomfim/Ricardo

M. de Louvor - Rosana

-

M. de Louvor - Elisângela

Vanessa/Katia/Geny

-

Diana/Alice/Heriana

Basílio

-

Wellington

Jéssica/Fernanda/Letícia
Alexandre/Luanna/Wellington
Jefferson/Diana

-

Laíze/Fernanda/A. Luíza
W. Bruno/Michela
Ramon/Rosa

Som

Min. Infantil

QUARTA

Márcio

Garagem

Elias

MURAL
Domingo da Igreja Perseguida - https://www.portasabertas.org.br/
O DIP é um movimento de oração para que a Igreja Perseguida tenha perseverança, paciência
e alegria por estar firme em Cristo Jesus. Neste ano, convidamos você para se juntar a nós para
orar e agir em favor dos cristãos no Iraque e Síria.

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!

ANIVERSARIANTES
Olga Machado - 03/04
Ricardo Galderisi - 05/04
Caliel Cortês - 07/04
Samuel Amorim - 08/04

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
Salvador, 03 de Abril

Boletim Dominical - No 13/2016

GRUPOS DE COMUNHÃO – EDIFICAÇÃO – MULTIPLICAÇÃO
ACUPE DE BROTAS

IMBUÍ

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

VIVENDO EM AMOR – 1Co. 13. 7-8.

Boletim Sede

“Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba” 1Co. 13. 7-8.
Embora a família tenha altos e baixos em sua existência, ela não é uma gangorra e por isso não
deve ser tratada como tal. A família, como todo mundo, precisa de estabilidade. Mas o que é uma
família estável? Imagine a família como uma casa que está sendo construída. A sua estabilidade
vem do alicerce. Alicerce firme, casa firme. Segundo Paulo o alicerce da família é o amor. “Para que
Cristo habite pela fé nos vossos corações; a fim de, estando arraigados e alicerçados em amor”.
Efésios 3.17. Aqui está o segredo da estabilidade na família cristã: “enraizados e alicerçados em
amor”. Às vezes, Paulo fala como um botânico e em outras como um verdadeiro engenheiro. Penso
que podemos dizer que quase tudo o que permanece de pé está sobre raízes ou sobre concreto. É a
mão divina e a humana trabalhando para manter coisas que precisam de solidez, firmeza e
durabilidade.
Quando se trata da família pensamos em estabilidade econômica e emocional, mas temos
pouca ou nenhuma ideia de estabilidade como aquele elemento fruto do amor verdadeiro. Em 1Co.
13 vamos descobrir que o amor tem aspectos sentimentais e práticos. Ser “paciente, benigno, não
ser ciumento, não se ensoberbecer”, envolve sentimentos; “não procurar seus próprios interesses,
sofrer, esperar e suportar” tem a ver com atitudes práticas. Podemos afirmar que o amor é o
sentimento e a atitude que busca sempre o bem-estar do próximo. Portanto sentir e fazer são dois
ingredientes indispensáveis do amor.
Infelizmente os homens “sábios”, para não dizer o contrário, cheios de altivez, estão tentando
mudar o padrão de família estabelecido por Deus: Homem mais Mulher é igual a Família para a
glória de Deus. O amor entre Marido e Mulher, segundo Robert Sternberg, psicólogo da
Universidade de Yale, EUA, tem uma base triangular. Por favor, não confunda triângulo amoroso.
Para ele, o amor, como o triângulo, tem três lados: Paixão, Intimidade e Compromisso.
Respectivamente os três aspectos de Robert falam na verdade de motivação, emoção e segurança.
Em resumo podemos concluir que a paixão nos leva até o amor; a intimidade nos dá as descobertas
do amor; e o compromisso nos mantém nele. Em Ef. 5.25 verificamos que a bíblia coloca o amor
entre um homem e a sua mulher num nível elevado.
Outro aspecto que está sendo um pouco ignorado nestes dias é o amor dos Pais aos Filhos.
Paulo afirma e 2Co. 12.14 o seguinte: “...porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas
os pais para os filhos”. 2Coríntios 12.14. Entesourar quer dizer ajuntar, acumular. O que significa
que amar os filhos é uma espécie de investimento para o futuro. Os filhos precisam de segurança e
o amor é a mais forte base que os nossos filhos precisam.
Por último e fundamental quanto o item anterior, é o amor dos Filhos aos Pais. Este amor está
intimamente ligado ao mandamento de honrar pai e mãe. A honra tem a ver com respeito, com
consideração. Existem algumas outras formas dos filhos honrarem os seus pais: gratidão,
compreensão, reverência e amizade. Estes são os meios mais práticos dos filhos honrarem os seus
pais no dia-a-dia. Os filhos devem se preocupar com esta questão se quiseram se abençoados por
Deus e prósperos na terra.
Deus te abençoe!

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

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

Emanuel & Ana - Quinta 20:00hs;
tel.: 8850-2213; 9685-1252; 3045-2145

CABULA V
Elias & Elisângela - Segunda 20:00hs; cel.
8738-7078/8602-9891
CABULA IV
Basílio & Ilma - Sábado 16:00hs;
tel.: 8877-1862/cel. 8780-3233/3018-1803
FEDERAÇÃO
Miralva - Quinta 19:30hs;
tel. 3237-5626
SAUBARA
Léo & Taty - Quarta 19:30hs;
Cel. 8699-5241 cel. 8622-6740
GARIBALDI
Amélia - Terça 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel. 8761-7604
RETIRO
Deusdete & Luciana - Quinta 19:30hs;
Cel. 8626-3408
SABOEIRO
Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel. 9928-4618

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
REUNIAO DE HOMENS: No dia 09/04 teremos a nossa primeira reunião de homens de

Honra do Ano. Vamos juntos fazer diferença, traga seus amigos.
REUNIÃO DA LIDERANÇA: Amados, paz! Sexta-feira (15/04), teremos uma importante

reunião, vamos tratar de um assunto que dará um novo rumo a igreja em 2016!
PIQUENIQUE DOS JOVENS: Será dia 16/04 - no Parque Pituaçu, às 14:00hs. Todos os
detalhes com Jefferson e Xanda.
REUNIÃO DE CASAIS: No dia 16/04 também - haver a nossa esperada reunião de

casais.

MINISTÉRIO INFANTIL/ESCALA DA REUNIÃO DE CASAIS: W. Bruno – Luanna –

Louise.
BAZAR: Lembramos que o nosso Bazar está programado para o primeiro sábado de

junho, dia 04/06.

