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MURAL JOVEM
Fique Ligadoooo!
Agora, sim! Próximo Sábado 14/07 teremos o culto dos jovens, não perca!
Nosso passeio foi muito divertido e especial – mais de 30 jovens pedalando e alguns não tão jovens também
todos ficaram encantados com a natureza , vamos fazer mais vezes o nosso passeio.

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!
MINISTÉRIO DA PROVIDÊNCIA
Irmão(ã) Querido(a), Atenção! Caso você queira efetuar alguma doação ao Ministério da
Providencia, não fique envergonhado, pois provavelmente aquilo que não serve mais para
você certamente servirá a outros. Ok! Favor procurar - Márcio ou Cláudio.

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

Salvador, 08 de Julho
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GRUPOS FAMILIARES
VIRTUDES QUE NOS TORNAM INESTIMÁVEIS

Pr. Paulo

“Não te desamparem a bondade (benignidade) e a integridade (fidelidade); ata-as ao teu
pescoço; escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de
Deus e do homem”. Pv. 3. 3-4.
Todo mundo tem necessidade de ser respeitado, aceito e reconhecido de alguma maneira. As
pessoas se aproximam de amigos que valorizam. Um homem e uma mulher se casam porque eles
se amam. A questão então é: O que torna uma pessoa valiosa a ponto de ser estimada e não
rejeitada? O que torna alguém valioso a ponto de ser considerado o melhor amigo, uma pessoa
que ninguém quer perder? O que torna uma mulher tão especial a ponto de seu marido desejar
viver com ela para sempre?
O texto acima fala de duas virtudes que podem nos fazer pessoas especiais para Deus e para os
homens. Salomão está nos recomendando que assim como levamos em volta do nosso pescoço
uma joia rara, a bondade e a integridade deveriam ser os dois atributos mais evidentes em nós. Ele
prossegue recomendando que devemos inscrever a integridade e a bondade na tabua do nosso
coração. O que Salomão está tentando nos dizer é: Bondade e Integridade devem ser a essência de
tudo o que fazemos e somos.
Como é seguro saber que trabalhamos com um chefe bom e honesto. Como é saudável quando
a mulher convive com um marido que é bondoso e íntegro e vice-versa. Quais as reações das
pessoas que possuem essas virtudes quando estão sob muita pressão? Como elas respondem
diante das situações difíceis da vida? O que elas fazem quando são testadas ao máximo? Elas agem
de acordo com o que de fato são em seu interior, elas se posicionam com Bondade e Integridade.
Essas são qualidades nas vidas de muitas pessoas que conhecemos. E se essas virtudes estão
de forma evidente nas vidas de outras pessoas, elas também podem fazer parte das nossas vidas.
Precisamos apenas permitir que Deus faça as mesmas coisas que fez nas vidas dessas pessoas: Nos
transforme pelo poder da sua palavra.
Provérbios é um livro bem metódico. Praticamente em todo o livro Salomão fala de promessas
condicionais: “Se você fizer isso, ganhará aquilo”. Ex.: “Se clamares por conhecimento, e por
inteligência alçares a tua voz, Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a
procurares, Então entenderás o temor do SENHOR, e acharás o conhecimento de Deus”. Pv. 2.4-5.
A mesma coisa acontece com a bondade e a integridade. O livro de provérbios afirma que
conquistaremos a estima (honra) de Deus e dos homens se fizermos dessas virtudes a essência de
nossas vidas. “Alcançarás o favor de Deus e dos homens”. Precisamos aprender mais sobre este
princípio espiritual, principalmente, porque isto nos fará bem e também abençoará outros!
“Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, E os seus ouvidos atentos às suas orações;
Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal”. 1Pe. 3.12.
Às vezes, quando pensamos em alguém desonesto, pensamos em outras pessoas, mas nunca
em nós mesmos, não é isso? Mas, se incluirmos exageros, “pequenas mentiras” aparentemente
inofensivas, omissão de fatos relevantes que poderiam influenciar a opinião das pessoas. E se
falarmos de práticas tais como: Maquiar a verdade. Eu conheço uma pessoa que diz assim: “Eu não
minto eu só floreio um pouquinho”. Lembre-se, Deus conhece o nosso coração, ele sabe
exatamente o que está se passando dentro de nós e vai nos abençoar se estivermos na verdade.

BARRA
· Veloso & Jusa /Victor & Dilene - Terça-feira
19:30hs; tel.: 3011-0345/9929-8009/8879-1005

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

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

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

COSTA AZUL
· 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 IV (Condomínio em frente à igreja)
· Elias & Elisângela – Terça 20:00hs;
tel.: 3257-2754/cel.: 8602-9891.

· Sérgio & Rosana - Domingo 09:30hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349

CABULA VI (Em frente ao Doron)
· Vandinho & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693
FEDERAÇÃO
· Humberto & Livânia - Quinta-feira 19:30hs;
cel.: 8838-9984/9926-2532

NOTÍCIAS

SÃO GONÇALO
· Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018
SIMÕES FILHO - CIA
· Pr. Paulo & Pra. Viviane - Segunda
20:00hs; tel.: 3231-7774/cel.: 8800-7774/
8606-9023/9644-9459.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja.

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

Jusa – 10/07
Amanda – 11/07

ATENÇÃO - AVISOS
LÍDERES DE GRUPO FAMILIAR: Dia (13/07) sexta-feira teremos reunião somente para
Líderes de Grupo Familiar.
CAMPANHA DE JEJUM E ORAÇÃO: A partir de amanhã estaremos em campanha 21 dias
de oração pela Comunidade, por nossas famílias e pelo aniversário da igreja. A nossa
orientação é que você tire uma refeição que desejar do seu dia e possa se dedicar à
oração. Lembre-se que é um jejum e não uma penitência.
MINISTÉRIO DE CASAIS: Dia 21/07 teremos a nossa 2º reunião do Ministério de
casais, e você não deverá perder. Teremos a participação do SOS família.
DOAÇÃO DE MILHAS: Se porventura tiver algum irmão que deseja doar as suas milhas
ou parte delas para a igreja, vamos precisar. Devemos comprar as passagens dos
preletores do 5º Aniversário da Comunidade Vida em Família.
BAZAR: Nosso Bazar está agendado para o dia 01/12, mas você já pode efetuar as suas
doações, Pra. Viviane.

