ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

QUARTA

DOMINGO

DIÁCONO

EMANUEL/ANA

VELOSO/JUSA

SIDNEY/OLGA

Intercessão

Veloso/Miralva/Márcia

-

Deusdete/Jusa/Mirena

Ofertório

Márcio/Roque

Veloso

Jorge/Emanuel

Música

M. Louvor

Recepção

Liliane/Ilma

Som

Luciano

Min. Infantil

Ana/Carol/Ramon/Livânia

-

M. Louvor
Bete/Cida/Simone
Marcio (Karla)
Cris/Jenifer/Paulo/Débora

MURAL JOVEM
Valeu Galera Jovem!!! Uhuu! Uhuu!
Ontem foi muito bom! Tivemos o CineJovem! Próximo sábado, culto dos jovens, Fique ligado!

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!
Granja Terra Santa
Estamos informando a você que é cliente especial que os nossos produtos possuem qualidade comprovada
pelos restaurantes: Gauchão, Tchê Picanhas, Grande Sertão, A Porteira - dentre outros. Temos: Frango Caipira,
Ovos de quintal Carneiro inteiro/metade. Confira nossos preços. Contatos: (071) 3313-3796 / 8227-0476. Fazemos
entrega em Domicilio - Ruy Lima. E-mail: audiolima@ig.com.br

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

Salvador, 04 de Março.
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GRUPOS FAMILIARES
PÕE EM ORDEM A SUA VIDA

Pr. Paulo

"Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal; e veio a ele o profeta Isaías, filho de
Amós, e lhe disse: Assim diz o SENHOR: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás”.
Isaías 38.1.
Importante notar que a vida pode nos reservar surpresas desagradáveis, mas uma conduta fiel e
uma atitude proativa de oração à Deus, sem dúvidas, pode mudar uma futura triste realidade. A história
do rei Ezequias é um poderoso exemplo de que nosso futuro está nas mãos de Deus e não do acaso.
Outrossim, a vida de Ezequias nos ensina que o homem não necessariamente é produto do meio. E
apesar de Ezequias estar inserido num contexto de terrível idolatria e rebelião contra Deus, tendo em
vista que os reis que lhe precederam e sucederam foram monarcas que fizeram “o que era mau aos
olhos do Senhor”, como seu próprio pai e filho, ele se manteve na presença de Deus e foi o responsável
pela reforma espiritual mais importante do reino do sul, isto é, Judá, cuja capital era Jerusalém.
Ao observarmos a oração de Ezequias (“E disse: Ah! SENHOR, peço-te, lembra-te agora, de que
andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou
Ezequias muitíssimo” - Isaías 38.3) obviamente uma pergunta não menos importante surge neste
contexto: Como um rei que andava em verdade, com coração perfeito e fazia o que era reto diante de
Deus, precisava pôr em ordem alguma coisa? A resposta, ao contrário do que muitos pensam, não é
simples, porquanto envolve uma questão existencial.
Embora algum leitor distraído pudesse imaginar que Deus estivesse aborrecido com Ezequias, talvez
por alguma atitude pecaminosa em sua vida familiar, isto não era exatamente o que o profeta Isaías
estava falando. Na verdade, Ezequias foi um rei justo: “fez o que era reto aos olhos do SENHOR,
conforme tudo o que fizera Davi, seu pai”. 2Reis 18.3. A questão não era pessoal, mas nacional, ou
como dizem: política. O profeta Isaías estava preocupado com a frágil saúde do rei Ezequias e o alertou
sobre a necessidade de ordenar as coisas em sua casa. Ele estava apressando Ezequias no sentido de
tomar decisões a respeito da administração futura do seu reino, principalmente, em relação à sucessão
do trono de Judá.
Mas qual relevância esta história tem para as nossas vidas nos dias atuais? O que Deus deseja nos
ensinar através da vida de Ezequias? Inicialmente, penso que o Senhor esteja falando a respeito de
princípios espirituais e disciplinas espirituais, tais como: fidelidade e oração. Estes elementos não estão
fora de moda. Também posso ver Deus usando a história de Ezequias para ministrar sobre comunhão
íntima ao invés de vida cristã superficial. A vida deste homem notável nos fala sobre comprometimento
com Deus e restauração da prática diária da adoração. Fala ainda que ser fiel é algo diferente de ser
religioso! A sua vida nos instiga andar em espírito e em verdade, pois este é o prazer do regenerado e
não a obrigação de um religioso.
Relevância, sim relevância! Olhando para este extraordinário rei, nos perguntamos: será que a nossa
vida possui alguma relevância neste tempo de idolatria disfarçada? Disfarçada de prosperidade, e
disfarçada de benignidade também. Ezequias foi usado por Deus para retirar a idolatria do meio do seu
povo. Ele possuía autoridade espiritual, porque cultivava uma vida modelo na presença de Deus. Às
vezes, não podemos retirar a idolatria nem dentro de nossa própria casa porque não temos um
testemunho reto. Precisamos nos lembrar de que a ausência de um testemunho pessoal reto implica em
carência de autoridade espiritual. É preciso pôr em ordem a nossa vida, tomar as decisões que precisam
ser tomadas, derrubar os altares de “Baal” e fazer as reformas necessárias para que Deus seja
glorificado através de nós! Deus abençoe a sua vida!

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

Aline Medrado – 02/03
Rosa (Cia) – 03/03
Marcelinho – 04/03
Alba - 05/03

ATENÇÃO - AVISOS
REUNIÃO COM MINISTÉRIO DE LOUVOR: Teremos reunião com todo o ministério

de Louvor: Vocalistas e Instrumentistas na terça-feira (06/03). Por favor, não
faltem!
NOVOS GRUPOS FAMILIARES: Os novos grupos familiares estão funcionando. Se

você estiver sem um grupo esta é uma boa oportunidade para começar a
frequentar um.
DA PROVIDÊNCIA: As necessidades
encaminhadas via líder de grupo familiar.
MINISTÉRIO

dos

irmãos

devem

ser

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL: Informamos que retomamos a Escola Bíblica hoje.

Lembramos ainda que seu horário é das 17:30hs às 18:25hs.

