ESCALA DE SERVIÇO

HOJE

DOMINGO

DIÁCONO

EMANUEL/ANA

VELOSO/JUSA

Intercessão

Veloso/Deusdete/Elisangela

Humberto/Elias/Márcia

Ofertório

Márcio/Roque

Sidney/Victor

Música

Ministério de Louvor

Ministério de Louvor

Recepção

Denise/Jaciara/Wellington

Ilma/Graça/Simone

Som

Luciano

Silas

Min. Infantil

Amélia/Bete/Livânia

Ana/Diná/Dane/Paulo

Conheça o Nosso Site:
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1 - Acesse o site: www.comunidadevidaemfamilia.com.br
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
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obter riquezas caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que
submergem os homens na perdição e ruína”. 1Tm. 6.9.

Na época de Jesus a pobreza era considerada um sinal de reprovação divina. Muitas vezes
Jesus contradisse essa doutrina falsa afirmando que os pobres, oprimidos e deficientes eram
objetos especial das bênçãos e do cuidado de Deus. Ele conhecia o caráter maligno das
riquezas e alertava contra os seus enganos. Foi Ele quem disse: “Não ajunteis tesouros na
terra”; em vez disso, “ajuntai tesouros no céu”. Mt. 6.19-20. As riquezas são enganosas
justamente porque nos induzem a confiar nelas e Jesus percebeu isto. Este era o fardo que
incomodava o jovem rico. Na verdade, ele não possuía “muitas riquezas”; elas é que o
possuíam. “Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração”. Mt. 6.21.
Embora muitos se encantem com os tesouros da terra, Paulo nos faz enxergar os tesouros
do céu. “Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à
imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos”. Rm. 8.29. Os
nossos olhos naturais ainda não podem ver aquilo que o apóstolo Paulo fala nos texto acima: A
nossa participação na natureza e imagem de Cristo. Também Paulo diz: “Foi arrebatado ao
paraíso; e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar”. 2Co. 12.4. Esta era uma
forma literária antiga onde uma pessoa poderia falar dela mesma, contudo sem demonstrar
autoglorificação, o que nos leva a crer, principalmente pelos versos 6 e 7, que o apóstolo falava
dele mesmo. Portanto, Paulo era atraído somente pelas coisas do alto, sempre.
Um conselho precioso para este período de final de ano, tomado pelo consumismo:
Estratégia de satanás para roubar o décimo terceiro das pessoas, a fim de que sejam eternas
devedoras, encontra-se outra vez nos escritos de Paulo: “Pensai nas coisas que são de cima, e
não nas que são da terra”. Cl. 3.2. Neste tempo é preciso redirecionar o foco da nossa vida para
as coisas lá de cima, do céu. Jesus disse que fazendo assim nosso jugo se tornaria mais suave e
o nosso fardo mais leve. Mt. 11. 28-29. Gostaria de concluir afirmando que a nossa segurança
está em Deus: “Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem
com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera”. Is. 64.4.

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

“Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram
ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam”. 1Coríntios 2.9.
Jesus quando esteve entre nós fez constante referência ao mais pesado de todos os fardos:
a garantia do sustento de amanhã. Jesus notou que as pessoas ficavam pobres ao tentar
enriquecer e percebeu a terrível vulnerabilidade dos que achavam que a provisão era
responsabilidade pessoal. Hoje parece que as coisas não mudaram muito entre nós e por mais
que as escrituras ensinem a respeito das bênçãos celestiais ou do mundo vindouro, sempre há
aqueles que ainda tentam amontoar tesouros na terra, contrariando a ordem do mestre.
Pelo fato de vivermos em um país em desenvolvimento alguns sonhos podem ser
facilmente confundidos com ambição por riquezas, mas não há nada de errado o crente
desejar uma vida digna. Por outro lado existem aqueles que sonham em ficar ricos para ter
mais do que dignidade, desejam ter uma vida regalada. Paulo afirma que “aqueles que desejam

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
CANTATA DE NATAL: A nossa cantata de natal será 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 municipal.
REUNIÃO DE LÍDERES E DIÁCONOS: 06 de
dezembro (Terça) teremos a nossa última reunião do
ano com os lideres de grupo familiar e diáconos. Início
20:00hs; na Comunidade Vida em Família.
REUNIÃO JETRO: Será dia 13 de dezembro (Terça) às
20:00hs, na Comunidade.

Avisos

AS COISAS QUE O OLHO NÃO VIU

“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!

