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Cláudio
Milena/Fernanda/Paula
Daniela/Vinicius/Lucas/Rosa

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 QUE LIDERA OS FILHOS - Texto Dt. 6.6-7

Pr. Paulo

Há um ditado antigo que fala que “filho de peixe peixinho é”, mas nós sabemos que os
filhos, principalmente os nossos, precisam nascer de novo, a fim de serem novas criaturas e
consequentemente, filhos de Deus também. Nós pais, somos responsáveis por levar nossos
filhos a Deus, e o papel da esposa é ajudar o marido nessa missão.
Um dos papéis do Pai é o de provedor, e não estamos falando apenas da questão
financeira, existem outras necessidades no coração dos filhos que precisam ser providas.
ENSINO - Quando você reserva tempo para oferecer orientação espiritual a seus filhos,
está cumprindo uma função significativa no desenvolvimento espiritual de sua família. Existe
uma batalha espiritual sendo travada para conquistar o coração e a mente de seus filhos.
Conforme Tedd Tripp escreveu: “Os pais estão engajados numa luta corpo a corpo, no menor
campo de batalha do mundo: o coração de seus filhos”.
EXEMPLO CONSISTENTE - É importante saber que os nossos filhos não vão se envolver
com a vida cristã se ela não for primeiramente praticada dentro de casa. Essa é a razão pela
qual muitos filhos não permanecem na igreja após completarem a maioridade. Quando um pai
separa um tempo para cuidar de seu crescimento espiritual, está demonstrando a seus filhos a
realidade de Cristo em sua vida. Seu exemplo consistente como pai cristão exercerá a maior de
todas as influências humanas na vida espiritual de seus filhos.
LIDERANÇA CONSTANTE - Ser o líder espiritual de sua família é uma função constante, que
nunca mudará enquanto você tiver uma família. Você está tendo dificuldade para ser o líder
espiritual de sua família? Isso é normal! Ore para que Deus o oriente a encontrar um irmão em
sua igreja. Sente-se periodicamente ao lado desse homem e permita que ele lhe ensine os
princípios bíblicos para ser um líder espiritual de seus filhos. Esses princípios são de Deus;
portanto, funcionam.
DISCIPLINA CONSISTENTE - A Bíblia nos ensina que a disciplina de Deus em nossa vida é
sinal de que somos seus filhos amados: “Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo
filho a quem recebe ... pois que filho há que o pai não corrige?” Hb. 12.6-7. A disciplina que
administramos a nossos filhos deve ser conduzida de forma justa e sabia, a fim de não
irritarmos os nossos filhos Cl. 3.21, e nem provocar-lhes a ira, Ef. 6.4.
ORAÇÕES INTERCESSÓRIAS - Orar pelos filhos é outra atitude característica do líder
espiritual da família. Você deve orar suplicando que Deus derrame sua graça redentora sobre
eles e que continue abençoando suas vidas; orar pelo seu crescimento espiritual e por seus
futuros cônjuges. Lembre-se, Jó orava constantemente por seus filhos. Jó. 1.4-5.
Suas prioridades para seus filhos - Você está começando a compreender quais são as
prioridades de Deus para você e sua família? Um homem segundo o coração de Deus ama a
Deus e deseja ser obediente à sua Palavra. Isso significa que ele ama a esposa e que trabalha
em parceria com ela para cuidar dos filhos. O homem de Deus também rende graças ao Senhor
por ter uma companheira e mãe amorosa, que cuida com carinho dos filhos. Ele reconhece que
o apoio da esposa é vital e essencial. Mas o cuidado que ele dispensa aos filhos também é vital.
Ele entende que "herança do Senhor são os filhos; o fruto do ventre, seu galardão" Salmo 127.3.

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 – Segunda 20:00hs; Cel.:
8738-7078/8602-9891/3013-5853

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

CABULA IV
 Paulo & Cida - Sábado 16:00hs;
tel.: 8877-1862/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.: 8712-2544tel.: 3257-0438/cel.: 87973684/8743-9018

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Paulinha - 03/05
Fernandinha (Primário) - 04/05
Talita (Primário) - 05/05
Luiz Santana - 05/05
Vinicius CIA - 08/05

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.
REUNIÃO DE MULHERES: No dia 09/05, às 17:00hs, teremos a nossa segunda reunião

de mulheres de 2015. A primeira foi maravilhosa, a segunda será também. Venha
participar!
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.

