ESCALA DE
SERVIÇO

HOJE

DIÁCONO

MÁRCIO/TATI

EVANDRO/DENISE

Intercessão

Leila/Elias

Tati/Miralva

Ofertório

Sérgio/Sidão

Vandinho/Sidão

Música

M. Louvor - Daniel

M. Louvor - Rosana

Recepção

Bete/Josilda/Eliene Souza

Ana/Vanessa/Ana Alice

Som

Basílio

Cláudio

Min. Infantil

QUARTA

Jutânia/Yuri/Luanna/Larissa
W.Bruno/Jefferson/Ruth

DOMINGO
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A. Luísa/A Amélia/Emília
Felipe/Louise/Paulo/Diana

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 GLORIFICA A DEUS NO TRABALHO – Texto Cl. 3. 17

Pr. Paulo

O desejo constante de Davi era obedecer a Deus. Mas nem sempre ele conseguiu fazer isso.
Hoje, vamos analisar a ATITUDE de Davi numa das ocasiões em que, embora o seu espírito se
mostrasse pronto, sua carne mostrou-se fraca. Mt. 26.41.
As armadilhas que conduzem ao fracasso
Quando lemos sobre os pecados de Davi, geralmente somos capazes de imaginar qual foi a
causa do problema. Ao fazermos uma analisar a respeito do que aconteceu quando Davi cometeu
adultério com Bate-Seba, certamente podemos aprender com os erros dele.
Davi foi Descuidado - 2Samuel 11.1.
Nos tempos de Davi, as guerras eram sazonais. As batalhas eram travadas em períodos de
clima ameno, geralmente a partir da primavera até o outono. Em vez de se reunir a seus homens
no campo de batalha, Davi decidiu ficar em casa.
Davi foi Seduzido - 2Samuel 11.2-5.
Eu sei que você conhece este ditado: "Mente vazia é oficina do diabo". Parece que a mente
vazia de Davi contribuiu para um adultério em sua vida. Davi não estava onde deveria estar. Como
rei, ele tinha a obrigação de comandar seu exército na batalha. Mas ele não fez isso. E, num
momento de descuido, marcado por lascívia e sensualidade, vemos a consequência da atitude
leviana de Davi.
A maioria dos homens passar grande parte da sua vida no trabalho. Portanto, é preciso fazer
do local de trabalho uma plataforma para honrar a Deus e dar motivos para que o nome dele seja
louvado. Aqui estão algumas atitudes que glorificam a Deus no trabalho.
Seja diligente
Quando Paulo escreveu a Timóteo sobre seus deveres pastorais, ele disse: Procura
apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar" 2Tm. 2.15. E
depois ainda disse: Ninguém despreze a tua mocidade; mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no
trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. 1 Tm. 4.12.
Em outras palavras, Timóteo deveria ser diligente no trabalho a que foi chamado - pregar e
doutrinar - para não envergonhar o Senhor. Assim deve ser você também no seu trabalho!
Seja um Servo
Acredito que Jesus nos dá orientação para nossa missão de servos. O próprio Senhor Jesus
mostra o tipo de servos que devemos ser. Mateus 20.25-28. Você quer ser grande - no bom
sentido? A verdadeira liderança não é determinada por domínio ou primazia. Interessante a gente
pensar que “o maior líder de todos os tempos, foi o maior servo de todos tempos”.
Seja um aprendiz
Infelizmente, muitos homens não estão querendo aprender: "Prefiro morrer do que ter que
aprender isso!" Eles aguardam ansiosamente o dia da formatura para que possam embarcar na
"vida real". Ou, então, fazem o mínimo esforço necessário só para ter um diploma. Esses homens
têm poucas opções de fazer carreira, porque não querem continuar a aprender! Você e eu
devemos morrer aprendendo.
Deus abençoe a sua vida em seu trabalho!

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
Rosane - 18/05 -/- Pr. Paulo - 23/05
Davi - 18/05
Taty - 22/05
Elizabete (Bete) - 20/05
Beatriz (de Cida) - 23/05
Renilda - (Romário)23/05
Edinalva – 24/05

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
JEJUM: Amanha iniciaremos um Jejum de 21 dias.
BAZAR: A nossa arrecadação no bazar foi um sucesso, agradeço a todos que trabalharam

e deram o seu melhor.

JANTAR DOS NAMORADOS: Gostaria de comunicar que hoje encerra o prazo para as

inscrições do jantar. O líder de Grupo deve informe a comissão caso haja alguém que
deseja ir, mas não tem condições de pagar.
CAMPANHA DO AGASALHO: Amados, por favor, não esqueçam de trazer os agasalhos e

cobertores para nossa campanha.

REUNIÃO DE CASAIS: Amados, no dia 23 de maio teremos uma reunião de casais

maravilhosa aqui na igreja, nesta data teremos a presença do Ap. Roberto Souza. Não
perca!

