ESCALA DE SERVIÇO

HOJE

DOMINGO

DIÁCONO

VELOSO/JUSA

JORGE/GRAÇA

Intercessão

Livânia/Jusa/Dilene

Veloso/Marcia/Victor

Ofertório

Luciano/Roque

Luciano/Roque

Música

Ministério de Louvor

Ministério de Louvor

Recepção

Liliane/Karla

Bete/Cida/Simone

Som

-

-

Min. Infantil

Carol/Amélia/Jenifer

Isabelle/Raquel/Bia

Conheça o Nosso Site:

WWW.COMUNIDADEVIDAEMFAMILIA.COM.BR
SAIBA COMO BAIXAR OS BOLETINS NO SITE DA IGREJA

1 - Acesse o site acima mencionado
2 - No menu de opções click em

Boletim

3 - Escolha um dos temas e click na opção DOWNLOAD
4 - Aguarde alguns segundos para o arquivo abrir
5 - Lembre-se que o arquivo está em PDF

14. 08. 2011

No

28/2011

BROTAS

Márcio & Tati – Terça-feira 19:30hs
Tel.: 3353-8409, Cel.: 8833-4594/8833-9171
COSTA AZUL

Pr. Wolney & Pra. Olga – Quinta 20:00hs
Tel.: 3231-7598, Cel.: 8758-6811/8759-4148
Luciano & Isabella - Sábado 17:00hs
Tel.: 3484-8640; Cel.: 8713-3503/8802-0217
FEDERAÇÃO

Alexandre & Mirena – Quinta-feira 19:30hs
Cel.: 8165-0131/8170-3537
Humberto & Livânia – Eng. Velho – Quinta 19:30hs
Tel.: 3261-3194, Cel.: 8838-9984/8853-0888

Grupos Familiares

Pr. Paulo

Podemos ver o caráter paterno de Deus se revelando em toda a história do mundo bíblico. Um
dos textos mais antigos que falam sobre a paternidade de Deus nos foi revelado por Moisés: “É
assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante? Não é ele o Pai de vocês, o seu
Criador, que os fez e os formou?” Dt. 32.6.
Existem algumas implicações importantes tanto no Antigo Testamento como no Novo quanto à
caracterização de Deus como “Pai” e sua contínua utilização desse título. No Antigo Testamento,
Deus é pai de Israel e eles são os seus filhos. "Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito
chamei o meu filho”. Os. 11.1. Na prática, todo judeu se considerava filho legítimo de Deus e isto
implicava em estar debaixo da sua provisão e proteção para sempre.
No A.T. a palavra “pai” é muito usada para denotar um forte vínculo entre o passado e o
presente. A frase “Deus de seus pais” é permeada de cuidado pessoal: “E apareceu-lhe o Senhor na
mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai; não temas, porque eu sou contigo, e te
abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão”. Gn. 26.24.
Outra aplicação muito comum sobre a paternidade de Deus diz respeito à conexão íntima do
presente com a história antiga de fé dos antepassados. “E Josias tirou todas as abominações de
todas as terras que eram dos filhos de Israel; e ainda fez que todos quantos se achavam em Israel
servissem ao Senhor seu Deus. E, enquanto ele viveu, não deixaram de seguir ao Senhor, Deus de
seus pais”. 2Cronicas 34.33.
Em resumo, embora Deus se revelasse no A.T. como um pai cuidadoso (Sl. 68.5,6) e
misericordioso (Sl. 103.13) as limitações no entendimento judaico foram fundamentais para uma
interpretação de Deus “Pai” apenas como uma autoridade formalmente legal. Ou seja, eles tinham o
termo “Pai”, mas não tinham o entendimento do seu significado mais profundo, no âmbito do
relacionamento pessoal que poderiam ter com o Senhor.
No Novo Testamento, entretanto, Jesus é quem nos apresenta Deus como “Pai” afetuoso: “E
adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra; e orava para que, se fosse possível, passasse dele
aquela hora. E dizia: Aba, Pai, tudo te é possível; afasta de mim este cálice; todavia não seja o que
eu quero, mas o que tu queres”. Mc. 14. 35-36. Perceba que Marcos nos mostra Jesus clamando a
Deus usando uma expressão: “Aba Pai”. Este é um termo aramaico de afeto pessoal, parecido com o
nosso “papai”. É a linguagem afetuosa de uma criança que espera provisão e proteção. É um termo
de confiança que se baseia num relacionamento pessoal de amor. O fato de Jesus usar um som
infantil do dia-a-dia, sem inibição, no seu relacionamento com Deus, isto não só foi demais para a
sensibilidade judaica, como também uma rejeição absoluta à presunção religiosa daquele tempo.
O evangelho é um movimento do Pai. Veja o que Paulo diz: “E, quando todas as coisas lhe
estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe
sujeitou, para que Deus seja tudo em todos”. 1Co. 15.28. Assim como o Pai é a fonte de tudo, então
ele também é o alvo de tudo e a missão do filho é promover a sua glória e permitir que seja tudo em
todos. Creio que não podemos conhecer verdadeiramente o Senhor enquanto não o conhecermos
como Pai. Deus é apresentado como Pai em vários aspectos no N.T. 1- O Pai justo (Jo. 17.35). O Pai
Santo (Jo. 17.16) O Pai das misericórdias (2Co. 1.3) O Pai de todos os convertidos ( Ef. 4.6) Deus,
somente Ele, é o Pai provedor e cuidador eficiente: “Na casa de meu Pai há muitas moradas; se
não fosse assim, eu vo-lo teria dito; vou preparar-vos lugar”. João 14.2.

GARIBALDI

Amélia - Quinta 19:30hs
Tel.: 3494-1848; Cel.: 8761-7604
PERNAMBUÉS

Roque & Joana - Sábado 17:00hs, Tel.: 3431-3214,
Cel.: 9957-0876/9965-0876
CABULA VI

Vandinho & Denise - Segunda 20:00hs,
Tel.: 3248-1448, Cel.: 9961-7034/9956-5693
SABOEIRO

Jorge & Graça; Ramon & Carol - Sábado 17:00hs
Tel.: 3230-6061, Cel.: 9908-4618, Cel.: 8121-7616
SÃO GONÇALO

Leo & Taty - Terça 20:00hs, tel.: 3257-0438
Cel.: 9113-7062
SIMÕES FILHO - CIA

Pr. Paulo & Pra. Viviane – Segunda 20:00hs
Tel.: 3231-7774, Cel.: 9644-9499/9644-9459
CONGRESSO COM PR. JAIME KEMP: (02, 03 e 04) de
Set. Veja como efetuar a sua inscrição.
1 - Acesse www.comunidadevidaemfamilia.com.br
2 - No menu de opções click em “CONTATOS”
3 - Adicione o cônjuge em “DEIXE SEU COMENTÁRIO”
4 - Preencha o formulário e click em “ENVIAR”
REUNIÃO DE DIÁCONOS E LÍDERES DE G.F: Dia
(19.08) próxima sexta-feira, teremos reunião com os
líderes de grupo familiar e diáconos. Será às 19:40hs.
OFICINA DE EVANGELISMO: Será no dia 21 de
agosto aqui na Igreja, valor 15 reais. A oficina vai
acontecer das 08:00hs as 12:00hs.

Avisos

O CARÁTER PATERNO DE DEUS

“Quando vos reunis, cada um tem salmo, outro doutrina,
outro revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se
tudo para a edificação”. 1Co. 14.26.
A Comunidade Vida Em Família está estruturada em
pequenos grupos nas casas dos irmãos que chamamos de
grupos familiares. Em um deles você crescerá
espiritualmente. Fale com um dos nossos líderes e
participe!

