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HOJE

QUARTA

DOMINGO

EVANDRO/DENISE

EMANUEL/ANA

Intercessão

Miralva/Leila

Elias/Josiane

Ofertório

Vandinho/Sidão

Sergio/Márcio

Música

Louvor Kids - Uendel

Recepção

Graça/Ilma/Jenifer

Cida/Jaciara/Xanda

Som

Cláudio

Cláudio

Min. Infantil

Larissa/A. Amélia/Jutânia/Milena
Wellington/ Bruno/A. Luísa/Ruth
Jefferson/Paulo/Alexandre/Felipe

Larissa/A. Amélia/Wellington
Paulo/Alexandre

Daniel

M. Música - Rosana
Salvador, 12 de OUTUBRO
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MURAL JOVEM

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!
A igreja está promovendo um Encontro em outubro para os casais desfrutarem um tempo
precioso de Comunhão, Lazer e Crescimento juntos. Há diversos meios de pagamento, inclusive
dividir as parcelas. Você poderá usar a cantina da igreja domingo para levantar os recursos entre
os irmãos. Você pode conseguir os recursos, o milagre é um dos meios, então as desculpas por
falta de dinheiro podem ser deixadas de lado. O Senhor diz que na Comunhão Ele ordena a
bênção, vamos valorizar nosso Encontro, se esforçar e crer que Deus tem muitas bênçãos para o
nosso casamento.
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

AS 4 RESPONSABILIDADES DOS PAIS
“E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais; para que
eu não venha, e fira a terra com maldição”. Malaquias 4.6.

O treinamento moral começa com os pais. Antes de ensinar aos filhos, as palavras deverão
estar em nossos corações. Se os princípios de conduta moral não residem no seu próprio
coração, não há como transmiti-los a seus filhos, Dt 6:4-7.
1. É preciso SUPRIR as necessidades dos filhos.
Isso inclui cuidar bem deles em todos os aspectos: Suprir as necessidades Emocionais ou
Afetivas, físicas e Espirituais. "Mas, se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da
sua família, tem negado a fé, e é pior que um incrédulo." 1Tm. 5.8.
2. É preciso APRENDER A AMAR os filhos.
O amor não é um sentimento ou uma simples afeição, embora ela exista e tenhamos que
demonstrá-la. O amor busca os melhores interesses do ser amado, quaisquer que sejam as
emoções do momento. O amor é um tipo de comportamento, uma ação, em relação a
determinada pessoa. Mesmo quando nos sentimos irritados, podemos fazer o que é melhor
para o bem da criança. A maneira de amar um pequeno de dois anos é diferente do amor que
damos a um adolescente. Por isso, é importante manter sempre uma atitude de aprendizado e
pensar: "Estou sempre aprendendo a amar meus filhos." leia “As Cinco linguagens do Amor”.
3. É preciso DISCIPLINAR E INSTRUIR os Filhos.
A correção serve reposicionar a criança no plano original de Deus através do exemplo de
Deus. O Senhor tem que ser o princípio guia de treinamento dos nossos filhos. Os filhos
pertencem ao Senhor, portanto toda instrução deve ser com base nEle. Este é o mesmo
treinamento que Ele nos dá, e devemos aplicá-lo também aos nossos filhos com a Sua direção,
através do Seu poder, debaixo da Sua autoridade e respondendo a Ele. "E vós, pais, não
provoqueis à ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação (instrução) do
Senhor”. Ef. 6.4.
Disciplinar, significa estabelecer objetivos para nossos filhos, ensiná-los nestes objetivos, e
então, pacientemente, mas persistentemente, guiá-los para estes objetivos. Disciplinar, não
significa apenas correção, é muito mais que isto; é estabelecer um curso, guiá-los por este curso
firmemente, porém amavelmente, trazê-los de volta para este curso quando eles se
extraviarem. Devemos desejar que nossos filhos tenham uma terna e calorosa comunhão com
Jesus e não apenas fiquem sabendo a respeito de Deus.
4. É preciso PREPARÁ-LOS para vencer na vida.
Note que o versículo bíblico não diz: "Diga à criança qual é o caminho que deve seguir...";
não. Ali diz: "Ensina à criança..." É possível uma pessoa dizer para a criança uma coisa, e ao
mesmo tempo estar ensinando outra bem diferente. "Instrui (ensina) o menino no caminho
em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele." Pv. 22.6.
Existe uma lei de causa e efeito. É semelhante ao princípio de "colher o que se semeia".
Para um lar cristão pode ser uma ótima promessa, porém para os que não temem a Deus, uma
ameaça. O aprendizado da criança é feito em cada lar, de cinco maneiras, para o bem ou para o
mal. Trata-se de cinco coisas que estamos fazendo. Estas são ferramentas que formam os
hábitos, atitudes e a vida da criança: Exemplo/Incentivo/Explicações/Experiências/Correções.

ACUPE DE BROTAS
BARRA
Márcio&&Jusa
Tati - Quinta-feira,
às 19:30hs;
 Veloso
Quinta-feira 19:30hs;
tel.:3011-0345/9929-800
3353-8409/cel.: 8833-9171
tel.:
9/8879-1005
CABULA V
 BROTAS
Elias & Elisângela - Terça 20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363
 Márcio
& Tati - Quinta-feira, às 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171
CABULA VI
 CABULA
Vandinho
V & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.:
9961-7034/9956-5693
 Elias
& Elisângela - Terça
20:00hs; Cel.:
8602-9891/8738-7078/9358-4363
FEDERAÇÃO
 CABULA
MiralvaVI- Terça 19:30hs;
cel.: 3237-5626
 Vandinho
& Denise - Sábado 17:00hs;
tel.:
3248-1448/cel.:
9961-7034/9956-5693
SIMÕES
FILHO - CIA
 FEDERAÇÃO
Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544
 Miralva
- Terça 19:30hs;
cel.: 3237-5626
SIMÕES FILHO - CIA
 Emanuel & Ana – Quinta 20:00hs;
tel.: 8712-2544

NOTÍCIAS

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.
 Glauco & Carol - Segunda 20:00hs;
 Sérgio
& Rosana - Terça 19:45hs;
cel.:9943-2274/9969-0183
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
 Sérgio & Rosana - Quinta 19:45hs;
SÃO GONÇALO
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
SÃO 3257-0438/cel.:
GONÇALO
tel.:
8797-3684/8743-9018
 Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja

Daniel - 08.10 / Getúlio - 10.10
Rita - 08.10 / Ana Vitória (Maternal) - 15.10
Tati - 09.10 / Gení - 15/10
Arnaldo - 09.10
Márcio - 10.10

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
ENCONTRO DE CASAIS: VEM PARA O ENCONTRO VOCE TAMBEM, VEM!
CANTATA 2014 - UM NATAL INESQUECIVEL: Ensaios todos os domingos, às 15:30hs
Interessados, por favor procurar Jurema, a partir de hoje.
MINISTÉRIO INFANTIL: Excepcionalmente hoje a faixa etária do culto infantil será de
02 a 13 anos. Próximo domingo retornaremos a faixa etária anterior: 03 a 12 anos.
CONSAGRAÇÃO DE CRIANÇA: Apresentaremos hoje a pequena Lara Maria Carvalho
Barros, filha de nossa querida irmã: Alane C. Carvalho Barros e Edivaldo B. Barros.

