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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

UM CORAÇÃO QUE LIDERA A ESPOSA - Texto Lc. 1.5-6

Pr. Paulo

Você sabe que a reclamação mais constante que a maioria das mulheres faz tem a ver com os
maridos demonstrarem pouco ou nenhum interesse em assumir o papel de líderes espirituais da
família. Você sabia também que a maioria das esposas não querem desempenhar esse papel que,
biblicamente, é tarefa do marido?
Quando a mulher percebe que o bem-estar, não só espiritual, mas emocional, financeiro e
moral de sua família é ameaçado, ela não resiste e a tentação de “assumir” a posição de líder da
sua casa. E aqui há um problema: O marido originalmente e posicionalmente é o líder estabelecido
por Deus, mas na prática e efetivamente quando a mulher tenta assumir este papel, então o lar se
torna divido. É sério isso. A bíblia diz: “E, se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode
subsistir”. Marcos 3.25.
Por que muitos casamentos são destruídos hoje em dia? Porque há divisão no meio da família,
e o propósito de Deus é exatamente o contrário: “Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe,
e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne”. Gênesis 2.24.
A meu ver, o principal responsável por esse quadro é o marido e pai, que não está assumindo
a função que Deus lhe entregou como líder espiritual do lar. Mas nem tudo está perdido! Você
pode reverter esse desmoronamento da família. Para isso, é necessário um homem disposto a
pagar o preço e permitir que Deus assuma o controle de seu coração egoísta, a fim de torná-lo um
homem segundo o coração de Deus. Alguém que cause um impacto positivo em sua família!
1. Incentive o CRESCIMENTO espiritual de sua Esposa
Agora, existe um segredo nisso. Por meio de seu crescimento espiritual - ou falta dele, você
regula o desenvolvimento de sua esposa e de seus filhos. Não seja simplesmente um mandão. Deus
deseja e espera, que o homem se torne uma referência espiritual poderosa para a sua família.
“Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias.
Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo
irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor”. Lucas 1.5-6.
Deus deseja isso para a nossa casa também! Ele está pedindo que os dois – homem e Mulher cresçam espiritualmente. Mas para que? Para exercermos um grande impacto espiritual nas
famílias da terra, no ministério e na sociedade. Por isso precisamos crescer.
2. Proteja a Sua Esposa
O homem protege a sua esposa conversando com Ela. Porque, se a mulher não conversar com o
marido, que originalmente foi criado a imagem e semelhança de Deus, ela tende a conversar com a
serpente. Perdemos bastante da imagem de Deus, mas não perdemos a capacidade de falar. E o
que significa isso? Quando Deus falou, Ele colocou ordem no caos. Quando o homem falha em
falar, segundo à imagem de Deus, a consequência é mais caos. O silencio causa o rompimento do
relacionamento. O silêncio de Adão destruiu seu relacionamento com Deus e com sua esposa.
Mas, ainda somos imagem e semelhança de Deus! Portanto, essa realidade deve acabar com a
descrição do homem como alguém "Forte e Calado". Homens e mulheres foram criados à imagem
de Deus para falar. Para ordenar o caos, principalmente o caos familiar que muita gente está
vivendo, e isso na igreja! Deus abençoe a sua família!

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
Sidney Junior - 20/04
Cecilia - 21/04
Marcos André (maternal) - 25/04
Jorgina - 23/04

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.
REUNIÃO M. INFANTIL: Reunião do Ministério Infantil dia 26/06 (próximo domingo) às

17h, para apresentar agenda completa do ano de 2015. Não Faltem!
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.

VIGÍLIA DE ORAÇÃO: Próxima sexta-feira, dia 24/06 termos a nossa Vigília de Oração e

Comunhão.

