ESCALA DE SERVIÇO

HOJE

DOMINGO

DIÁCONO

VELOSO/JUSA

MARCIO/TATY

Intercessão

Itatiane/Livânia/Dilene

Jusa/Miralva/Victor

Ofertório

Vandinho/Beto

Humberto/Jorge

Música

Ministério de Louvor

Ministério de Louvor

Recepção

Bete/Cida/Simone

Graça/Jenifer

Som

Léo

Léo

Min. Infantil

Carol/Viviane Silva/Jenifer

Nova Escala

Conheça o Nosso Site:
SAIBA COMO BAIXAR OS BOLETINS NO SITE DA IGREJA

1 - Acesse o site da igreja (logo abaixo)
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 em seu computador
5 - Lembre-se que o arquivo está em PDF

www.comunidadevidaemfamilia.com.br
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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

Humberto & Livânia – Quinta-feira 19:30hs
Cel.: 8838-9984/9926-2532

Grupos Familiares

Pr. Paulo

“Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba” 1Co. 13. 7-8.
Embora a família tenha altos e baixos em sua existência, ela não é uma gangorra e por isso
não deve ser tratada como tal. A família, como todo mundo, precisa de estabilidade. Mas o que
é uma família estável? Imagine a família como uma casa que está sendo construída. A sua
estabilidade vem do alicerce. Alicerce firme, casa firme. Segundo Paulo o alicerce da família é o
amor. “Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações; a fim de, estando arraigados e
alicerçados em amor”. Efésios 3.17. Aqui está o segredo da estabilidade na família cristã:
“enraizados e alicerçados em amor”. Às vezes, Paulo fala como um botânico e em outras
como um verdadeiro engenheiro. Penso que podemos dizer que quase tudo o que permanece
de pé está sobre raízes ou sobre concreto. É a mão divina e a humana trabalhando para manter
coisas que precisam de solidez, firmeza e durabilidade.
Quando se trata da família pensamos em estabilidade econômica e emocional, mas temos
pouca ou nenhuma ideia de estabilidade como aquele elemento fruto do amor verdadeiro. Em
1Co. 13 vamos descobrir que o amor tem aspectos sentimentais e práticos. Ser “paciente,
benigno, não ser ciumento, não se ensoberbecer”, envolve sentimentos; “não procurar seus
próprios interesses, sofrer, esperar e suportar” tem a ver com atitudes práticas. Podemos
afirmar que o amor é o sentimento e a atitude que busca sempre o bem estar do próximo.
Portanto sentir e fazer são dois ingredientes indispensáveis do amor.
Infelizmente os homens “sábios”, para não dizer o contrário, cheios de altivez, estão
tentando mudar o padrão de família estabelecido por Deus: Homem+Mulher=Filhos (para a
glória de Deus). O amor entre Marido e Mulher, segundo Robert Sternberg, psicólogo da
Universidade de Yale, EUA, tem uma base triangular. Por favor, não confunda triângulo
amoroso. Para ele, o amor, como o triângulo, tem três lados: Paixão, Intimidade e
Compromisso. Respectivamente os três aspectos de Robert falam na verdade de motivação,
emoção e segurança. Em resumo podemos concluir que a paixão nos leva até o amor; a
intimidade nos dá as descobertas do amor; e o compromisso nos mantém nele. Em Ef. 5.25
verificamos que a bíblia coloca o amor entre um homem e a sua mulher num nível elevado.
Outro aspecto que está sendo um pouco ignorado nestes dias é o amor dos Pais aos Filhos.
Paulo afirma e 2Co. 12.14 o seguinte: “...porque não devem os filhos entesourar para os pais,
mas os pais para os filhos”. 2Coríntios 12.14. Entesourar quer dizer ajuntar, acumular. O que
significa que amar os filhos é uma espécie de investimento para o futuro. Os filhos precisam de
segurança e o amor é a mais forte base que os nossos filhos precisam.
Por último e fundamental quanto o item anterior, é o amor dos Filhos aos Pais. Este amor
está intimamente ligado ao mandamento de honrar pai e mãe. A honra tem a ver com
respeito, com consideração. Existem algumas outras formas dos filhos honrarem os seus pais:
gratidão, compreensão, reverência e amizade. Estes são os meios mais práticos dos filhos
honrarem os seus pais no dia-a-dia. Os filhos devem se preocupar com esta questão se
quiseram se abençoados por Deus e prósperos na terra.
Deus te abençoe!

GARIBALDI

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

Roque & Joana - Terça 19:30hs, Tel.: 3431-3214,
Cel.: 9957-0876/9965-0876
CABULA VI

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

Jorge & Graça; Ramon & Carol - Quinta 19:30hs
Tel.: 3230-6061, Cel.: 9908-4618, Cel.: 8121-7616
SÃO GONÇALO

Leo & Taty - Terça 20:00hs, tel.: 3257-0438
Cel.: 8797-3684/8743-9018
SIMÕES FILHO - CIA

Pr. Paulo & Pra. Viviane – Segunda 20:00hs
Tel.: 3231-7774, Cel.: 9644-9499/9644-9459
BAZAR: O bazar foi uma bênção. A arrecadação foi
um sucesso. Obrigado e parabéns a todos.
CONFRATERNIZAÇÃO DA LIDERANÇA: Dia 15/11,
em Cabuçu.
WORKSHOP: Dia 19 de Novembro, (09:00hs às
13:00hs) entrada 1kg de alimento. Ver cartaz no mural.
CANTATA DE NATAL: A nossa cantata de natal está
confirmada para o dia 11/12. Vamos convidar outras
pessoas. Vai ser maravilhoso juntos louvarmos ao
Senhor!
ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA: A partir de Fevereiro
haverá aqui na comunidade a implantação do projeto de
alfabetização do governo federal.

Avisos

AMOR NA FAMÍLIA

“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!

