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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!

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.

Salvador, 09 de FEVEREIRO

Boletim Dominical - No 06/2014

GRUPOS FAMILIARES

MEU RELACIONAMENTO COM OS FILHOS
“E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo; mas Jacó era
homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto,
mas Rebeca amava a Jacó”. Gênesis 25. 27-28.
Uma família dividida! É assim que podemos definir a casa de Isaque e Rebeca. Como é também a
casa de muita gente hoje, até mesmo cristã. Mas o que pode trazer divisão às famílias hoje? Quando
conhecemos a história da vida de Isaque e Rebeca, podemos observar algumas atitudes estranhas
que certamente foram determinantes para que muita coisa ruim sobreviesse aquela família,
principalmente sobre os filhos: Esaú e Jacó. Às vezes, os pais não percebem, mas atitudes injustas
sempre acabam refletindo na vida dos seus filhos, mais cedo ou mais tarde.
A bíblia fala de um Deus intervencionista, isto é, que se preocupa com as pessoas na terra e faz
intervenções na história e na vida humana em particular. Foi assim no passado, desde Abraão até os
nossos dias, Deus vem se mostrando interessado nas questões humanas e por isso vem ajudando o
homem quando este busca o Seu conhecimento e o Seu socorro.
Rebeca, em especial é um exemplo poderoso de que Deus nos ajuda, se revela à nós e move
seus desígnios para nos fazer bem (Jr. 29.11). Em Gn. 25.21-23, Deus fala a Rebeca a respeito do que
haveria de acontecer na vida dos seus filhos, mas um erro muito comum acontece em sua vida e na
vida daqueles que recebem a revelação ou o conhecimento de coisas futuras, mas não se
preocupam em adquirir entendimento para lidar com estas informações vindas de Deus.
Rebeca resolve agir por conta própria. Ela tenta por seus próprios modos promover o filho
menor e fazer a palavra de Deus se cumprir na vida dele (Jacó). Mas, se você ler Gn. 27.6-17, vai
entender que Rebeca era o tipo de mulher que trabalhava nos bastidores. Por meio de armações,
esquemas e astúcia, e isso não funciona bem. Você conhece alguma mulher assim?
A mulher tem uma destreza maravilhosa para ajudar o seu marido a enxergar o plano e a
vontade de Deus, foi Deus quem a fez assim. Ela tem um jeito especial para influenciar
positivamente o seu esposo, fazê-lo mudar de ideia ou refletir melhor sobre uma decisão que
poderia vir a ser um desastre. Mas por outro lado também, quando ela dar o seu jeitinho,
sobretudo, interferindo nas coisas de Deus, agindo sozinha, sai de baixo. Na maioria das vezes acaba
atrapalhando tudo, atrasando os planos de Deus, criando problemas e inimizades, como foi com
Esaú e Jacó. Por causa da atitude de Rebeca, Esaú desejou matar o seu irmão. Eles se tornaram
inimigos por mais de 25 anos. Na maioria das vezes quando a mulher dá uma “ajudinha” a Deus, Ele
(Deus) termina gastando mais tempo e recurso para consertar as coisas que deram errado do que
estabelecendo o plano.
Note o que preferencialismo dentro de uma casa pode fazer. “E amava Isaque a Esaú, porque a
caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó”. Gênesis 25. 28.
Isso deve trazer um incomodo ao nosso coração, porque quem deveria unir, acabou separando,
e aqueles que deveriam proteger, acabaram expondo. Isso acontece muito dentro dos lares
atualmente. A gente vê claramente o preferencialismo cruel de alguns pais, às vezes, devido ao sexo
da criança, em outras situações por conta de um dom, uma inteligência mais precoce, e isto é muito
mau. O pai, Isaque, também tinha culpa por toda confusão criada em sua casa, ele foi quem
primeiro começou a divisão, quando passou a preferir Esaú, por causa de sua habilidade de caçar. Os
pais devem refletir sobre essas posturas e ser exemplos de Deus. Bjs.

BARRA
BARRA
Veloso&&Jusa
Jusa--Quinta-feira
Quinta-feira19:30hs;
19:30hs;
 Veloso
tel.:3011-0345/9929-800
3011-0345/9929-800
tel.:
9/8879-1005
9/8879-1005
BROTAS
BROTAS
Márcio&&Tati
Tati--Quinta-feira,
Quinta-feira,às
às19:30hs;
19:30hs;
 Márcio
tel.:3353-8409/cel.:
3353-8409/cel.:8833-9171
8833-9171
tel.:
CABULAVV
CABULA
Elias&&Elisângela
Elisângela--Terça
Terça20:00hs;
20:00hs;Cel.:
Cel.:
 Elias
8602-9891/8738-7078/9358-4363
8602-9891/8738-7078/9358-4363
CABULAVI
VI
CABULA
Vandinho&&Denise
Denise--Sábado
Sábado17:00hs;
17:00hs;
 Vandinho
tel.:3248-1448/cel.:
3248-1448/cel.:9961-7034/9956-5693
9961-7034/9956-5693
tel.:
FEDERAÇÃO
FEDERAÇÃO
Miralva--Terça
Terça19:30hs;
19:30hs;
 Miralva
cel.:3237-5626
3237-5626
cel.:

GARIBALDI
GARIBALDI
 Amélia - Quinta 19:30hs;
 Amélia
- Quinta 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.:
8761-7604
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604
RETIRO
RETIRO
 Deusdete & Luciana - Terça 19:30hs;
 Deusdete
& Luciana - Terça 19:30hs;
cel.: 8626-3408
cel.: 8626-3408
SABOEIRO
SABOEIRO
 Jorge & Graça - Quinta
 Jorge
& Graça
- Quinta
19:30hs;
tel.: 3230-6061/cel.:
9908-4618.
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9908-4618.
 Sérgio & Rosana - Terça 19:45hs;
 Sérgio
& Rosana - Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
SÃO GONÇALO
SÃO GONÇALO
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
 Leo
Taty - Terça 20:00hs;
tel.:&3257-0438/cel.:
8797-3684/8743-9018
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

SIMÕESFILHO
FILHO--CIA
CIA
SIMÕES
Emanuel&&Ana
Ana––Quinta
Quinta20:00hs;
20:00hs;
 Emanuel
tel.:8712-2544
8712-2544
tel.:

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja

Deusdete 09/02 – 8626-3408

ATENÇÃO - AVISOS
ANIVERSARIANTES: Dê um amoroso abraço nos aniversariantes da semana. Se você
deseja ver seu nome lembrado no boletim da igreja, por favor, envie a data do seu
aniversário, juntamente com seu nome para o e-mail: japmce@hotmail.com.
ENCONTRO DA LIDERANÇA: O nosso próximo encontro da liderança será em Barra de
Pojuca, na casa do nosso irmão Jorge Barreto, dia 23/02. Por favor, não faltem.
REUNIÃO DOS JOVENS: Próximo sábado, dia 15/02, as 08:00h da manhã, vamos nos
reunir no estacionamento da Comunidade para um passeio especial com todos os jovens.
Vai ser um dia inesquecível. Não deixe de participar. Sergio e Rosana.
REUNIÃO MINISTÉRIO DE LOUVOR: Será no dia 23.02, às 16:00hs na Comunidade Vida
em Família.

