ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

DIÁCONO

MÁRCIO/TATI

EVANDRO/DENISE

Intercessão

Leila/Deusdete

Elias/Elisangela

Ofertório

Paulo (Jane)/Márcio

Vandinho/Paulo (Cida)

Música

M. Louvor - Uendel

M. Louvor - Uendel

Recepção

Ana/Vanessa/Ana Alice

Ilma/Jaciara/Kátia

Som

Cláudio

Basílio

Min. Infantil

Milena/Fernanda/Larissa
W. Bruno/Jefferson/Ruth

Jutânia/Luanna/Daniela
Felipe/Paulo/Laíze

QUARTA

DOMINGO
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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

ERRAR É HUMANO, PERDOAR É DIVINO – Texto 2Sm. 16.5-23

Pr. Paulo

A nossa maior dificuldade quando observamos a vida de um personagem bíblico é vê-lo como
um indivíduo real de carne e osso e com emoções à flor da pele.
Quais são as qualidades que nos tornam segundo o coração de Deus sem que levemos o fardo
molesto da super-humanidade? Uma dessas qualidades é ter um espírito que perdoa.
Toda desobediência tem um preço. Quando não perdoamos, isso tem um efeito dramático
em nossa vida. Primeiro acontece uma ofensa. Se não houve perdão o ressentimento começa a
se formar dentro do coração. O ressentimento por sua vez gera ódio. O ódio mantido produz
rancor. E o rancor busca ferozmente a vingança. Mas em Rm. 12.19 diz: “Não vos vingueis a vos
mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: Minha é a vingança; eu recompensarei,
diz o Senhor”.
Quando observamos o rei Davi em 2Sm.16.5-23, vemos um homem que enfrentou e venceu
gigantes interiores bem maiores que o Golias de Gate. Esse é um tempo em que o coração de
Davi é desafiado e provado a liberar graça em dias de tormento. Quando ele escapava de seu
filho Absalão, 2Sm.16.5-6, narra um fato inusitado. Diz: “...eis que um homem da linhagem da casa
de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera; saindo ia amaldiçoando e apedrejava a Davi e a todos
os servos do rei...”.
Simei era aquele tipo de pessoa que chutava seu adversário quando ele estava caído no chão.
Entretanto, é nessa situação que vencemos ou perdemos a nossa batalha interior do “Perdão”.
Por que? Porque o Diabo sempre coloca um Simei para nos acusar e um louco para nos
aconselhar. Veja: “Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto
ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça”. 2Sm.16.9. Isto é familiar! Sempre há
alguém que diz coisas do tipo: “Você não tem que aceitar isso”; “Deixe que eu resolvo”; “você
tem seus direitos”; “Defenda-se, não deixe que pisem em você”; “Processe o homem”.
Mas Davi se recusou a vingar-se, ele diz: “Que tenho eu convosco filhos de Zeruia?”. 2Sm.
16.10. Ou seja, que compromisso tenho com os filhos da violência? Na verdade essa é a nossa
escolha. A escolha de vencer! Vencer a ofensa, o ressentimento, o ódio, o rancor e a vingança.
Perdão é coisa para vencedor. Quando lembro das últimas palavras de Jesus na cruz, “pai perdoalhes”, penso que ele estava nos ensinado: “você pode Vencer com a Graça!”.
Davi é considerado “segundo o coração de Deus” porque ele se mostra um homem
perdoador. O texto de 2Sm. 19.16-20; fala: “Então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei,
quando ele passava o Jordão. E disse ao rei: Não me impute meu senhor a minha culpa, e não te
lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei meu senhor saiu de
Jerusalém; não conserve o rei isso no coração. Porque teu servo deveras confessa que pecou”.
Simei disse as duas palavras mais difíceis de pronunciar para qualquer um: “eu pequei”. Davi
poderia ter ficado indiferente à sua confissão, mas sua reação foi espiritual. George Bernard
disse: “o maior pecado contra o nosso semelhante não é odiá-lo, mas mostrar indiferença por ele,
essa é a essência da desumanidade”. Indiferença não é perdão, é raiva controlada. Como Davi
pôde perdoar um homem como Simei? Como nós podemos perdoar igualmente a Davi?

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 - Terça 20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363

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

CABULA IV
 Paulo & Cida - Sábado 16:00hs;
tel.: 8871-1862/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.: 8712-2544;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Juliana (Roberto) - 27/03
Geonice 29/03
Larissa - 30/03
Ana Luísa - 30/03
Jan Claiton - 01/04
Olga - 03/04
Ricardo Galderise - 05/04

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.
RETIRO DE JOVENS: Próximo final de semana vai acontecer um maravilhoso, Hiper,

Mega, retiro de Adolescentes e Jovens, será numa das praias mais lindas da Bahia. Se
você perder, vai ficar chorando depois. Inscrições: A partir de 12 anos!

REUNIÃO DE HOMENS: No dia 18/04 vai acontecer algo inédito na igreja, A primeira

reunião de Homens de Honra, será às 19:30hs.

REUNIÃO DE MULHERES: No dia 09/05 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.

