ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

DIÁCONO

SIDNEY/OLGA

MÁRCIO/TATI

Intercessão

Ara/Jusa

Leila/Elias

Ofertório

Sidão/Jailton

Sérgio/Sidão

Música

M. Louvor - Uendel

M. Louvor - Daniel

Recepção

Xanda/Geny/Eleine Soares

Bete/Josilda/Eliene Souza

Som

Cláudio

Basílio

Min. Infantil

Fernanda/Milena/Paula
Geisa/Vinícius/Lucas/Rosa

Jutânia/Yuri/Luanna/Larissa
W.Bruno/Jefferson/Ruth

QUARTA

DOMINGO
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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 DILIGENTE NO TRABALHO – Texto 1T. 2. 3-9

Pr. Paulo

Ao longo de toda a Bíblia, vemos o trabalho como parte normal e natural da vida do
homem. O livro de Provérbios, no A.T. contrasta o trabalho e aqueles que trabalham com
aqueles que não trabalham ou que não querem trabalhar e apresenta as consequências de sua
falta de diligência. Veja:
 “O que lavra a sua terra se fartará de pão; mas o que segue os ociosos é falto de juízo” Pv. 12.11.
 “Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza” Pv. 14.23.
 “Viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto; não permanecerá entre os de
posição inferior”. Pv. 22.29.
No Novo Testamento, o apóstolo Paulo ensina, por meio de exemplos de sua vida, o que
significa ser um missionário esforçado, que exerce uma profissão. Veja como Paulo se defende
contra as acusações de que ele estava usando o ministério para lucro pessoal.
“Pois vós mesmos estais cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca
nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem; pelo
contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a
nenhum de vós”. 2Ts. 3.7-8.
Depois de ter explicado o que significa ser um trabalhador esforçado, Paulo relembra
estes padrões aos homens da igreja: “Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se
alguém não quer trabalhar, também não coma”. 2Tes. 3.10
Paulo trabalhava. E trabalhava com afinco, horas a fio. Esperava que todos os homens
fizessem o mesmo! Essa é a regra. Como você vê seus hábitos de trabalho? O que acha deles?
O trabalho é definitivamente benéfico. Podemos confirmar isso pelas estatísticas, que
revelam que grande porcentagem de homens morre no primeiro ano após a aposentadoria.
Nosso trabalho é um chamado. Precisamos deixar de lado o mito de que, para assumir um
compromisso com Cristo, devemos ser pastores ou missionários. Esse não é o caso. O trabalho
realizado numa igreja não torna ninguém mais santo nem mais fervoroso do que aqueles que
trabalham em uma fábrica ou em um escritório no centro da cidade.
Você se considera embaixador de Cristo? Deveria, porque de fato é! Que espécie de
embaixador é você? O apóstolo Paulo citou algumas pessoas que não estavam sendo bons
embaixadores de Cristo na comunidade: "Pois, de fato, estamos informados de que, entre vós,
há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando; antes, se intrometem na vida
alheia" 2Ts. 3.11. Não devemos ser conhecidos como pessoas que se intrometem na vida de
nossos colegas de trabalho! Ao contrário, devemos ser conhecidos como bons embaixadores
de Cristo!
Independentemente do que você está fazendo ou aprendendo a fazer, considere esse
trabalho como uma oportunidade de honrar e de glorificar a Deus. Que diferença você sentirá
ao acordar todas as manhãs sabendo que tem a honra de servir ao Deus vivo em seu local de
trabalho e, ali, ser seu representante legal, um embaixador de Cristo!
Deus faça prosperar as obras das tuas mãos!

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 - Terça 20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363

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

CABULA IV
 Paulo & Cida - Sábado 16:00hs;
tel.: 8871-1862/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.: 8712-2544;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Beto (Lilian) - 17/05

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.
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. A partir das 09:00hs!

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

cobertores para nossa campanha.

REUNIÃO DE CASAIS: Amados, no dia 23 de maio teremos uma reunião de casais

maravilhosa aqui na igreja, nesta data teremos a presença do Ap. Roberto Souza. Não
perca!

