ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

QUARTA

VELOSO

DOMINGO

DIÁCONO

MÁRCIO/TATY

Intercessão

Humberto/Miralva/Elisângela

-

Veloso/Márcia/Taty

Ofertório

Roque/Elias

Veloso

Vandinho/Humberto

Música

M. Louvor

M. Louvor

Recepção

Liliane/Ilma/Amanda

-

Som
Min. Infantil

Cecília/Fernan./Bruno/Livânia

VICTOR/DILENE

Bete/Cida/Simone

Carol L./Dani/Carol/Diná

MURAL JOVEM
MINISTÉRIO JOVEM!
Próxima sexta-feira (feriado) vamos juntos dar aquela pedalada no parque Pituaçu. Convide seus amigos, vai ser
muito bom, às 08:00hs lá, ok! Não percam!

Olá, Seja bem vindo!
Você veio aqui porque Deus tem interesse em transformar a sua vida e abençoar você. A sua
presença muito nos alegra. Receba nosso carinho e sinta-se amado por Deus e pela igreja!

DESTAQUE!
MINISTÉRIO DA PROVIDÊNCIA
Irmão(ã) Querido(a), Atenção! O nosso Bazar já está recebendo as doações, você pode contribuir
da forma que Deus colocar em seu coração. Caso você deseje doar algo que não possa trazer,
comunique ao ministério da providencia, eles vão buscar em sua casa. Ok! Favor procurar - Márcio ou
Cláudio.

Rua Silveira Martins, Nº. 2568, Cabula – Ao lado do Master Shopping Cabula, em frente à
UNEB (71) 3257-2279. CEP: 41.150-000

Salvador, 07 de Outubro
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GRUPOS FAMILIARES
ESTATUA...

Pr. Paulo

“E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal”. Gn. 19.26.
Os anos passam e o que foi brincadeira no passado parece se tornar algo sem sentido nos dias
atuais. Ao fechar os meus olhos posso levar minha mente à década de 80, e ao lembrar da minha
infância, confesso que ainda posso ouvir meus amiguinhos de infância gritando pra mim: “estátua”.
Afinal quem nunca brincou de estátua quando era criança. Entretanto, quando conferimos a história
da mulher de Ló, não vemos nenhuma graça no fato dela ter sido transformada numa estátua de sal.
Brincadeiras de criança a parte, uma pessoa despercebida pode não entender muito bem o
verdadeiro motivo da morte trágica da mulher de Ló. Talvez alguém possa imaginar que tal atitude
“ingênua”, a de olhar para trás, não devesse resultar numa tragédia como esta.
Ao longo dos anos podemos nos assemelhar com a realidade em que estamos inseridos.
Infelizmente uma pessoa de boa índole pode se deixar corromper ao se envolver com pessoas
desonestas no seu ambiente de trabalho. Da mesma forma, um bom pai pode ser tornar indiferente
para seus filhos ao se envolver com certos tipos de amizades. Por vezes, boas esposas se tornam
verdadeiras megeras em seus lares devido à influência negativa que sofrem de algumas “amigas”.
Não gostamos de admitir, mas as pessoas são facilmente influenciadas para fazer o pior, são
influenciadas a fazer aquilo que elas não deveriam gostar de fazer.
É disto que estamos tratando quando olhamos para esta cena histórica, no mínimo esquisita,
que relata a morte da mulher de Ló. Não estamos falando de uma atitude inesperada, uma
desobediência impensada, uma olhadinha despretensiosa somente. Não creio ser este o motivo da
sua morte. As pessoas vão se transformando naquilo que realmente elas são feitas. Os momentos de
crise são decisivos para revelar o que está dentro de cada um de nós! Alguns são feitos de mentira
outros de verdade. Existem aqueles que são feitos de interesse, mas há também os que são feitos de
bondade. Uns são coragem, outros, porém são feitos de vaidade. Há aqueles que são feitos de
perseverança, mas tem outros que são apenas tristeza. Então, podemos perceber do que as pessoas
realmente são feitas nos momentos cruciais de vida.
O texto de Gênesis parece nos dizer que a mulher de Ló era feita de sal, antes mesmo de ser
convertida em estátua de sal. Uma pessoa feita de sal era alguém no mínimo possuída de amargura.
Ao sair daquela cidade eles deveriam prosseguir viagem sem olhar para trás, nem ao menos parar
em canto algum (Gn. 19.17). Porém, ao olhar para trás aquela mulher pôde nos revelar algo mais
profundo e terrível em seu ser: Sodoma havia se tornado o seu lar, a sua paixão! Ao sair da cidade
de Sodoma, a mulher de Ló não deixou para trás a sua malignidade. As lembranças lhe vieram à
mente, provavelmente saudades. Então, ao olhar para trás aquela mulher nos deixa uma mensagem
assustadora: podemos nos afeiçoar com a perversidade do mundo no qual estamos inseridos.
Podemos até nos habituar às suas práticas e passar a conviver bem com elas. Ao olhar para trás, a
mulher de Ló revela algo mais: Era a sua vida que estava sendo destruída com Sodoma.
A perda de Ló foi grande se pensarmos que a conversão de sua mulher na estátua de sal
havia se dado há muito tempo antes quando o coração desta mulher se apegara à promiscuidade de
Sodoma, tornando-a amarga. “Se vós fósseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas
porque não sois do mundo, ...por isso é que o mundo vos odeia”. João 15.19.

BARRA
· Veloso & Jusa /Victor & Dilene - Terça-feira
19:30hs; tel.: 3011-0345/9929-8009/8879-1005

GARIBALDI
· Amélia - Quinta 19:30hs;
tel.: 3494-1848/cel.: 8761-7604

BROTAS
· Márcio & Tati - Terça-feira 19:30hs;
tel.: 3353-8409/cel.: 8833-9171

PERNAMBUÉS
· Roque & Joana - Terça 19:30hs;
tel.: 3431-3214/cel.: 9957-0876/9965-0876

CABULA IV (Condomínio em frente à igreja)
· Elias & Elisângela – Terça 20:00hs;
tel.: 3257-2754/cel.: 8602-9891.

SABOEIRO
· Jorge & Graça; Ramon & Carol - Quinta
19:30hs; tel.: 3230-6061/cel.: 9908-4618.

CABULA VI (Em frente ao Doron)
· Vandinho & Denise - Sábado 17:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693

· Sérgio & Rosana - Domingo 09:30hs;
tel.: 3473-2919/cel.:8868-2059/9963-2349

FEDERAÇÃO
· Humberto & Livânia - Quinta-feira 19:30hs;
cel.: 8838-9984/9926-2532

NOTÍCIAS

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.: 8800-7774/
8606-9023/9644-9459.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Conheça o site da igreja.

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

Daniel (Louvor)– 08/10
Tati (Márcio) – 09/10
Márcio (Tati) – 10/10
Getúlio – 10/10

ATENÇÃO - AVISOS
BENEFICÊNCIA: Uma querida irmã, membro da nossa comunidade, está precisando de
10 sacos de cimentos para levantar as paredes de sua casa. Para doar, favor procurar
Márcio ou Cláudio!
FICHA DE INSCRIÇÃO: Ainda temos casais que precisam preencher a ficha de inscrição.
Por favor, procurar Olga/Sidão no final do Culto. O Prazo final para o pagamento é hoje.
ANIVERSARIANTES: Veja os aniversariantes da semana e dê um abraço gostoso neste
irmãos.

