ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

QUARTA

DOMINGO

ELIAS/ELISÂNGELA

-

VILMAR/ANDRÉIA

Elisangela/Basilio

-

Miralva/Elias

Ofertório

Jorge/Galderise

-

Evaldo/Lucas

Música

M. de Louvor

-

DIÁCONO
Intercessão

Recepção

Bete/E. Souza/Leila

-

Basílio

-

Wellington

Laíze/Luanna/Letícia
Larissa/Vinicius Kas
Diana/Wellington

-

Jessica/Jaque/P Vini
Dani/Felipe/Jutânia
Ramon/Rosa

Som

Min. Infantil

M. de Louvor - Elisângela

Garagem

SALVADOR

Vanessa/Kátia/Matheus/Geny

Sérgio

Elias

MURAL
Domingo da Igreja Perseguida - https://www.portasabertas.org.br/
O DIP é um movimento de oração para que a Igreja Perseguida tenha perseverança, paciência
e alegria por estar firme em Cristo Jesus. Neste ano, convidamos você para se juntar a nós para
orar e agir em favor dos cristãos no Iraque e Síria.
29 de Maio de 2016.

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!

ANIVERSARIANTES
Lívia - 17/07
Pedrinho - 17/07
Jenifer - 18/07
Joao Barreto - 19.07
Carlos (Diana) - 19/07

R E U N I Õ E S

.............................................
CELEBRAÇÃO – DOMINGO 18:30Hs
CULTO DE ORAÇÃO – QUARTA 20:00Hs

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, 07 de AGOSTO

Boletim Dominical - No 31/2016

GRUPOS DE COMUNHÃO – EDIFICAÇÃO – MULTIPLICAÇÃO
ACUPE DE BROTAS

SABOEIRO – CAMPUS EXPERIMENTAL

Márcio & Tati - Quinta-feira, às 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel. 8833-9171
BROTAS

“MINHA” VIDA, MEU TALENTO - MT. 25. 14-30

Pr. Paulo

RESUMO DA PARÁBOLA
Jesus ilustra a história de um homem, provavelmente rico, que se ausentando de seu país, chama alguns
de seus servos e lhes dá talentos para que administrem enquanto estiver fora. Cada um desses homens
recebeu uma quantidade. Aquele senhor, depois de muito tempo, volta e resolve acertar contas com os
três homens que estavam incumbidos de administrar suas riquezas. Dois deles administraram muito bem,
porém, aquele que recebeu menos foi duramente criticado e punido, pois não fez aquele talento que
recebeu render durante todo aquele tempo.
EXPLICAÇÃO
Em primeiro lugar, precisamos esclarecer uma coisa sobre essa parábola. É que o “talento” que é
mencionado aqui nada tem a ver com “talento” no sentido de dons e capacidades. O talento era uma
espécie de peça de ouro ou de prata que era muito valiosa. Algo em torno de Sessenta Mil Reais nos dias
de hoje.
Apesar desse talento mencionado no texto ser dinheiro, creio que podemos, na interpretação do ensino
dessa história, entendermos que Jesus é esse senhor da parábola e que Ele nos dá algo muito valioso (A
Vida) para usarmos e multiplicarmos para o Seu reino.
Podemos tirar algumas lições da parábola dos talentos, mas quero destacar apenas três:
DEUS NOS DÁ A VIDA CONFORME A NOSSA CAPACIDADE.
Na parábola, os três homens ganham quantidades diferentes de talentos (e responsabilidades) segundo as
suas capacidades. “A um deu cinco talentos, a outro, dois e a outro, um, a cada um segundo a sua
própria capacidade; e, então, partiu.” (Mt 25.15). O interessante é que ninguém recebeu pouco. Apesar
de talentos diferentes, todos receberam os seus talentos. Assim é com a vida. Uns vivem mais outros
vivem menos, mas todos recebem uma porção de vida, segundo a sua capacidade de fazer esse talento
(vida) frutificar!
DEUS DESEJA QUE MULTIPLIQUEMOS A VIDA QUE ELE NOS DÁ.
No acerto de contas vemos que aquele senhor se alegra com os servos que multiplicaram o talento que
receberam, sem distinção. O que recebeu menos foi honrado do mesmo jeito que o que recebeu mais. O
que o senhor viu foi a fidelidade no uso daqueles talentos: “Então, aproximando-se o que recebera cinco
talentos, entregou outros cinco, dizendo: Senhor, confiaste-me cinco talentos; eis aqui outros cinco
talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no pouco, sobre o muito
te colocarei; entra no gozo do teu senhor.” (Mt 25.20-21).
Isso é importante porque fala das pessoas que usam a sua vida de maneira que ela se torna frutífera para
Deus conforme os textos relacionados: Jo.15.5; 1Jo.3.16; Mc. 8.35.
DEUS NOS COBRARÁ PELO QUE FIZERMOS COM A NOSSA VIDA
Todos os três homens que receberam os talentos foram cobrados pelo que fizeram com eles. Receber a
vida é também receber responsabilidades. O último, apesar de ter apenas conservado o seu talento,
recebeu dura cobrança por não tê-lo multiplicado. O senhor foi severo com ele, tirando dele aquele
talento: “Respondeu-lhe, porém, o senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e
ajunto onde não espalhei? (…) Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem dez.” (Mt 25.26, 28).
O que você está fazendo com a sua vida? Como você tem gasto a sua vida? Eclesiastes 11.9.

Sérgio & Rosana - Terça 19:45hs;
tel.: 3473-2919/cel. 8868-2059/9963-2349
SIMÕES FILHO - CIA

Paulo & Jane - Quinta-feira, às 19:30hs; tel.:
8824-2012/3383-6210

Emanuel & Ana - Quinta 20:00hs;
tel.: 8850-2213; 9685-1252; 3045-2145

CABULA V
Elias & Elisângela - Segunda 20:00hs; cel.
8738-7078/8602-9891
CABULA IV
Basílio & Ilma - Sábado 16:00hs;
tel.: 9 9703-4134
FEDERAÇÃO
Miralva - Quinta 19:30hs;
tel. 3237-5626
SAUBARA
Léo & Taty - Quarta 19:30hs;
Cel. 8699-5241 cel. 8622-6740
GARIBALDI
Amélia - Terça 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel. 8761-7604
SABOEIRO - CAMPUS EXPERIMENTAL
Jorge & Graça - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel. 9928-4618

ATENÇÃO - AVISOS
ANIVERSARIANTES:

Dê um abraço amoroso nos aniversariantes da semana. Se desejar
ter o 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 COM DEUS: O Nosso Encontro Bem-Vindo à Familia será em outubro. Já
fechamos a data com o acampamento - Ele vai acontecer nos dias 21, 22 e 23 de outubro
de 2016. Ele vai ser TREMENDO! Em todos os aspectos, quem for verá! Dê um passo de fé,
Deus é dono do ouro e da prata, se você crer e trabalhar, Deus vai prover o recurso.
REUNIÃO DE MULHERES: Dia 13/08 (próximo sábado) teremos a Reunião de Mulheres –
Será às 17:00hs. Vai ser muito bom, venha e traga visitantes
REUNIÃO DE CASAIS: Opa! Dia 20/08 está chegando. Neste dia vai acontecer nossa
esperada reunião de casais. Será às 20:00hs, aqui na Comunidade. Esperamos vocês!
JOVENS: Olá, Turma Jovem. Todo sábado às 17:00hs na comunidade temos reunião de
discipulado. Vocês são alvos do amor e da graça de Deus, portanto, não deixem de vim, ok!

