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MURAL JOVEM
Fique Ligadoooo!
Ontem foi muito bom! Tivemos o CineJovem! Próximo sábado, culto dos jovens, Fique ligado!
Sugestões de filmes e só mandar para o nosso e-mail: jovenscvf@hotmail.com
ATENÇÃO! Em setembro vamos ter mais um acampamento, e aí vai perder?!

Olá, Seja bem vindo!
Você veio aqui porque Deus tem interesse em transformar a sua vida e abençoar você. A sua
presença muito nos alegra. Receba nosso carinho e sinta-se amado por Deus e pela igreja!

DESTAQUE!
Este espaço está reservado aos irmãos que possuem alguma atividade profissional e desejam divulgar
seu trabalho junto à igreja. Então, na próxima semana você poderá enviar um pequeno resumo da sua
atividade profissional para o e-mail: japvf@hotmail.com
Possivelmente teremos vários interessados, postaremos a cada semana uma atividade profissional
diferente, sempre respeitando a ordem de chegada dos e-mails. Pr. Paulo.

Rua Silveira Martins, Nº. 2568, Cabula – Ao lado do Master Shopping Cabula, em frente à
UNEB (71) 3257-2279. CEP: 41.150-000

Salvador, 25 de Março.
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GRUPOS FAMILIARES
EQUILIBRANDO O ORÇAMENTO FAMILIAR

Pr. Paulo

“Antes te lembrarás do SENHOR teu Deus, que ele é o que te dá força para adquirires riqueza”. Dt. 8.18.

Segundo o pastor e escritor norte americano Bill Hybels o dinheiro pode se tornar um monstro
na vida de uma pessoa. “Ele nos chama e nos corteja. Atormenta e seduz. Suga-nos em suas
garras e causa devastação em nossas vidas. Ainda assim negamos seu poder sinistro”.
Mas a verdade é que muitas pessoas, inclusive discípulos de Jesus, têm dedicado suas vidas em
ganhá-lo, vivem animados em gastá-lo e passam noites sem dormir calculando como ajuntar
mais. Precisamos reconhecer que Deus é quem nos dá forças, saúde, capacidade para ganharmos
dinheiro e adquirirmos bens e riquezas.
Podemos lembrar que a bíblia não condena a aquisição de dinheiro, de fato, ela conta as
parábolas dos talentos e das minas para nos mostrar, numa maneira bem clara, que ganhar é
nosso dever. Mt. 25.14-30. Paulo chega ser duro em relação a esta questão, 2Ts. 3.10.
Entretanto, a palavra de Deus condena o amor ao dinheiro. Ela diz que o “Amor ao dinheiro é a
raiz de todos os males” 1Tm. 6.7-10. A maioria de nós conhece a biografia do jovem rico Lc.
18.18-30. Jesus quis mostrar com esta parábola que aquele jovem não estaria livre para segui-Lo
enquanto o seu coração permanecesse acorrentado ao dinheiro. É possível uma família inteira
estar tão dominada pelo poder do dinheiro a ponto de recusar a vida eterna? Dê a sua opinião!
Interessante ressaltar também que entre os crentes não há qualquer dúvida quanto à maneira
de adquirir riquezas ter que ser absolutamente digna! Mas, o que falar em relação à forma de
gastar? Podemos dizer em espírito e em verdade que gastamos o nosso dinheiro de forma digna?
O profeta Ageu alertou o povo a respeito de seu passado triste em relação ao dinheiro: Tendes
Semeado muito e recolhido pouco; comeis, porém não vos fartais; bebeis, porém não vos
saciais...; e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Ageu 1.6.
Quantas vezes, pela maneira que gastamos o dinheiro, parece que colocamos nosso salário
num saco furado. A verdade que não queremos ver é simples: Precisamos de sabedoria no uso
dos recursos que ganhamos. Todos nós, sem excluir ninguém! Algumas questões precisam ser
resolvidas quando se trata de dinheiro. A primeira delas é sobre a nossa posição quanto aos
recursos do Senhor confiados a nós! Se não somos os donos, o que somos então?
Administradores, apenas! Amém?
Se você sabe ganhar, precisa aprender a gastar! Este fato é relevante, porque a maioria das
pessoas não sabe gastar. Gastam o que têm e o que não têm. Você está cercado de propaganda
que vende a ideia do “compre agora e pague depois”, mas que não mencionam nada sobre juros
altos. Talvez o Senhor Jesus andando em nosso meio hoje diria “vai quebra o seu cartão de
crédito, vem e segue-me”. Lembre-se de provérbios: “o que toma emprestado é servo do que
empresta”. Pv. 22.7. O cartão de crédito tem levado as pessoas a se submeterem à escravidão
financeira.
Deus deseja que a nossa família experimente autenticidade financeira. Deus quer que
controlemos o nosso dinheiro em vez de deixar o nosso dinheiro nos controlar. Ele quer que
vivamos dentro das nossas posses, planejemos para despesas futuras e que tenhamos amplos
fundos para compartilhar com os necessitados. O orçamento é um método eficiente para gastar
nossos recursos com sabedoria, ele nos permite viver dentro de um planejamento! Deus te dê
paz!

BROTAS
· Márcio & Tati - Terça-feira 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171

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

COSTA AZUL
· Pr. Wolney & Pra. Olga - Quinta 20:00hs;
tel.: 3231-7598/cel.: 8758-6811/8759-4148

PERNAMBUÉS
· Roque & Joana - Terça 19:30hs;
tel.: 3431-3214/cel.: 9957-0876/9965-0876

· Luciano & Isabella - Sábado 17:00hs;
tel.: 3484-8640/cel.: 8713-3503/8802-0217

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

CABULA
· Elias & Elisângela – Terça 20:00hs;
cel.: 8602-9891

· Sérgio & Rosana - Domingo 09:00hs; cel.:
8868-2059/3473-2919/9963-2349

CABULA VI
· Vandinho & Denise - Sábado 20:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693

SÃO GONÇALO
· Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

FEDERAÇÃO
· Humberto & Livânia - Quinta-feira 19:30hs;
cel.: 8838-9984/9926-2532

SIMÕES FILHO - CIA
· Pr. Paulo & Pra. Viviane - Segunda
20:00hs; tel.: 3231-7774/cel.: 96449499/
9644-9459.

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja.

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

Cláudio – 26/03
Júliana Aragão – 27/03
Ana Luisa – 30/03
Larissa – 30/03
Clarissa – 31/03

ATENÇÃO - AVISOS
VIGÍLIA DE ORAÇÃO: Próxima sexta (30/03) teremos a nossa Vigília de Oração.

Será das 20:00hs à meia noite. favor, não faltem!

www.comunidadevidaemfamilia.com.br
à
Orçamento, click em download. O arquivo abrirá em PDF.
ORÇAMENTO:

Boletins

à

Em

DEUS ABENÇOOU A FAMÍLIA DE CIDA E PAULO: Informamos que filho dos irmãos

Cida e Paulo chegou ao Brasil ontem à noite e já está em sua casa.

