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-
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-

Cláudio

Min. Infantil

Cirlene/Fernanda/Carol/Bruno

-

Amélia/Rute/Diná/Jefferson

MURAL
MINISTÉRIO JOVEM!
Queridos jovens, vamos começar nossa estrutura de ensino em grande estilo. Adquirimos um material de
primeira qualidade, você não pode deixar de participar.

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
ministériodaprovidencia@gmail.com.br
Amados irmãos, concluímos as obras da reforma da igreja, o telhado da cobertura
anexa ao prédio da igreja já foi reformando. A sua ajuda foi importante. Muito
obrigado, Pr. Paulo.

Rua Silveira Martins, Nº. 2568, Cabula – Ao lado do Master Shopping Cabula, em frente à
UNEB (71) 3231-7774. CEP: 41.150-000

Salvador, 25 de Agosto
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GRUPOS FAMILIARES

O PODER ATRÁS DO DINHEIRO

PR. PAULO

“Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se
dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom”. Mateus 6.24.
Em Mateus 6.24 Jesus identifica um conflito de amor, lealdade e servidão entre Deus e
“Mamom”. Ele disse que se você amar um, odiará o outro. Se você for leal a um, desprezará o
outro, e se você servir a um, você não poderá servir ao outro.
Em primeiro lugar Jesus coloca Mamom em uma posição totalmente oposta a Deus. O
que quer que seja “Mamom”, concorre com Deus para ser servido. Quando Ele disse que
ambos, Deus e Mamom, não poderiam ser servidos, Jesus não falava a respeito de um
proibição, mas antes de uma impossibilidade. “Mamom” é um poder existente na esfera
celestial ou no domínio espiritual que influencia os corações da humanidade a amar e servir o
dinheiro no domínio físico. Então, isso é algo muito tênue.
Precisamos reconhecer que o espírito demoníaco (Mamom) por trás do dinheiro ainda
está operando e buscando adoração, influência e o controle da vida das pessoas, para amar e
confiar nos bens, nas riquezas e no dinheiro, como nos dias de Jesus na terra.
A mentira é o meio pelo qual ele consegue isso. E a principal mentira difundida pelo
espírito de “Mamom” é que o dinheiro contém poderes. Mamom leva as pessoas a atribuírem
poder sagrado ao dinheiro. “Uma pessoa que tem muito dinheiro é vista como alguém muito
poderosa, enquanto que uma outra que tem pouco dinheiro, é vista como impotente”.
“Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males; e nessa cobiça alguns se
desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores”. 1Timóteo 6.10.
Se alguém pensa ter algum poder por causa do dinheiro que possui, então esta pessoa
está debaixo do controle de “Mamom”, está sendo influenciada pelo seu engano.
Outra mentira de “Mamom” que é bem difundida neste tempo é que a fonte de nossa
provisão é nosso emprego ou cônjuge ou nossos investimentos. Mas, a palavra nos diz que o
poder estar em Deus, ele é a fonte de toda a provisão, e não o dinheiro (Tg. 1.17). Às vezes,
Deus fala a uma pessoa para fazer uma viagem ou para ofertar na igreja ou na vida de outra
pessoa, mas a pessoa diz: “Senhor, não posso fazer isso, eu não tenho dinheiro suficiente”.
Neste momento Deus não é fonte, mas o dinheiro é a fonte.
Qual é o propósito de você trabalhar? Sabe o que muitos respondem? “Estou trabalhando
por dinheiro”. Para estas pessoas o dinheiro é o objetivo, a fonte. O dinheiro não foi feito
para ser o nosso Senhor, mas para nos servir.
Quando Deus é a nossa fonte o dinheiro se torna um instrumento de serviço e será para
investimento no reino dEle. Um servo presta contas a seu Senhor. O Senhor controla as suas
atividades. Contudo, quando o dinheiro é a fonte, então a pessoa se torna serva de
“Mamom”.
Se permitirmos que o dinheiro seja nossa fonte, então Deus se torna o meio pelo qual
esperamos obter dinheiro. Veja que isto é muito sutil. Precisamos ser esclarecidos inclusive
com relação ao modo pelo qual as ofertas são recebidas na igreja. Sabe que as ofertas podem
ser motivadas pelo espírito de Mamom, em vez de ser pelo Espírito de Deus? Ao invés de
utilizar o dinheiro para servir a Deus, as pessoas podem ser encorajadas a usar Deus para
obter mais dinheiro. Continua....

BARRA
 Veloso & Jusa /Victor & Dilene - Quintafeira
19:30hs; tel.: 3011-0345/9929-800
9/8879-1005
BROTAS
 Márcio & Tati - Terça-feira 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171
CABULA IV
 Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363
CABULA VI
 Vandinho & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693
FEDERAÇÃO
 Humberto & Livânia - Terça 19:30hs;
cel.: 8838-9984/9926-2532
SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544

NOTÍCIAS

GARIBALDI
 Amélia - Quinta 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604
RETIRO
 Deusdete & Luciana - Terça 19:30hs;
cel.: 8626-3408
SABOEIRO
 Jorge & Graça; Ramon & Carol - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9908-4618.
 Pr. Paulo & Pra. Viviane - Quinta
20:00hs; tel.: 3231-7774/cel.: 9700-7774
Viviane: 9913-4086/9644-9459.
 Sérgio & Rosana – Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
SÃO GONÇALO
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Fernanda (Deusdete) – 31/08

Conheça o site da igreja

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

ATENÇÃO - AVISOS
ATENÇÃO JOVENS: Está chegando o dia do nosso encontro em Barra de Pojuca foi
adiado para o dia 07 de Setembro, Sábado e Feriado. Contamos com a presença de
Todos. Cada Jovem deve contribuir com R$ 10,00. Procurar Misma.
VIGÍLIA DE ORAÇÃO: Estamos mudando a data da nossa vigília de Oração para dia
06/09. Vamos clamar a Deus com fé a fim de ver os milagres em nossa família.
REUNIÃO DE CASAIS: A nossa reunião ontem foi uma grande benção, se você perdeu,
perdeu mesmo! Mas outros virão, e você poderá participar com seu cônjuge.
CHÁ DE MULHERES: Dia 14/09 teremos chá de Mulheres, esta é uma ótima
oportunidade para trazer aquela amiga que você deseja ver servindo a Deus.
SORTEIO: Continue trazendo um 1kg de alimento e participe do grande sorteio que será
realizado dia (22/09). Se você já trouxe seu alimento procure o irmão Cláudio (de
Dilzeth) para receber seu cupom.
ANIVERSARIANTES: Dê um amoroso abraço nos aniversariantes da semana.

