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-

Tati/Victor/Elisangela
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Márcio/Victor

Victor

Márcio/Victor

Música

M. Louvor

Recepção

Graça/Jenifer

Som

Marcio (Karla)

Min. Infantil

Dani/Graça/Carol/Diná

-

M. Louvor
Denise/Jaciara/Mônica
Léo
Bete/Tati/Vivi/Vivi Silva

MURAL JOVEM
Fique Ligadoooo!
Ontem foi muito bom! Tivemos o CineJovem! Próximo sábado, culto dos jovens, Fique ligado!
Sugestões de filmes e só mandar para o nosso e-mail: jovenscvf@hotmail.com
ATENÇÃO! Em setembro vamos ter mais um acampamento, e aí vai perder?!

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!
Este espaço está reservado aos irmãos que possuem alguma atividade profissional e desejam divulgar
seu trabalho junto à igreja. Então, na próxima semana você poderá enviar um pequeno resumo da sua
atividade profissional para o e-mail: japvf@hotmail.com
Possivelmente teremos vários interessados, postaremos a cada semana uma atividade profissional
diferente, sempre respeitando a ordem de chegada dos e-mails. Pr. Paulo.

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

Salvador, 18 de Março

Boletim Dominical – n. 06/2012

GRUPOS FAMILIARES
COMO ENRIQUECER DA NOITE PARA O DIA
“ “E, quando Deus

Pr. Paulo

concede riquezas e bens a alguém, e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua
sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um dom de Deus”. Ec. 5.19.
A famosa frase "Ser ou não ser, eis a questão", no original em inglês “To be or not to be, that's
the question” vem da peça: A tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca, de William Shakespeare.
Encontra-se no Ato III, Cena I, e é frequentemente usada como fundo filosófico profundo.
Mas sem descaracterizar esta genialidade da dramaturgia inglesa, de quase 450 anos, podemos
admitir que o “fundo filosófico profundo” que ecoa em nossa sociedade cristã seja exatamente
outro: “Ter ou não ter, eis a questão”.
Questões como: “É pecado ser Rico? Há algum problema em consumir as riquezas? O que Deus
fala sobre desejar bens e riquezas?” estão muito mais latentes no coração das pessoas nos dias de
hoje, devido ao apelo propagandista, do que realmente podemos imaginar.
O texto de Eclesiastes ressalta alguns aspectos relevantes para a nossa ministração desta
semana. O primeiro deles está em saber que o Senhor é bom e por isso nos faz importantes
concessões. Ele é citado como aquele que “concede riquezas e bens a alguém”. Podemos entender
através deste ato que Deus não somente é um grande Pai amoroso que distribui o que é seu aos
seus filhos e às suas criaturas, bem como compreender num segundo plano que o Senhor é o dono
de todas as riquezas e bens distribuídos conforme a sua vontade. “Minha é a prata, e meu é o ouro,
diz o Senhor dos exércitos”. Ag. 2.8.
Interessante notar que a pessoa não pode ser culpada por nascer rica ou por prosperar por
meio do trabalho honesto, porquanto a palavra afirma que se alguém possui alguma coisa, tem
simplesmente porque Deus concedeu, e se o Senhor fez esta dádiva, então ela precisa ser grata!
Outro aspecto fundamental tem a ver com a maneira pela qual Deus concede bens e riquezas.
Veja que o pregador diz: “E, quando Deus concede... a alguém”, percebemos o Senhor um tanto
quanto cauteloso em relação à forma que a distribuição se dá. Notamos que há certa reserva no
sentido de que Deus distribui suas riquezas e bens “a alguém” e não “a todos”, como alguns
gostam de interpretar. Este pequeno detalhe muda radicalmente a compreensão deixando claro
que Deus tem seus métodos restritivos quando faz a partilha de seus tesouros.
Isto nos faz pensar em outro aspecto também, que é a questão do consumo, dos gastos.
Existem aqueles que gastam tudo que possuem sem nenhum entendimento, sem se preocuparem
com o necessitado, o máximo que fazem é dar uma esmolinha para uma criança na rua. Por outro
lado existem aqueles que não gastam os seus bens com receio de acabar, são avarentos,
geralmente trazem sofrimento desnecessário para as suas famílias. Mas há aqueles que têm receio
em usufruir o que possuem, na maioria das vezes preocupados com aqueles que não têm. Note
ainda que o pregador diz “e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu
trabalho”. Ele está declarando que as riquezas e bens têm um papel importante na vida, no sentido
de trazer alívio e alegria para aqueles que a possuem. Deus permite que desfrutemos de suas
bênçãos sem culpa, quando o coração não está nas riquezas. Aliás, quando Deus dá riquezas e
bens a alguém, isto é um dom, um presente do Senhor para nós e para aqueles que estão ao nosso
redor! Portanto, cuide do seu coração porque “os que querem ser ricos caem em tentação e em
laço” de acordo com Paulo. O Senhor te abençoe, lembre-se “Há quem se faça rico, não tendo coisa
alguma; e quem se faça pobre, tendo grande riqueza”. Pv. 13.7. Tenha uma semana abençoada!

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

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

COSTA AZUL
· Pr. Wolney & Pra. Olga - Quinta 20:00hs;
tel.: 3231-7598/cel.: 8758-6811/8759-4148

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

· Luciano & Isabella - Sábado 17:00hs;
tel.: 3484-8640/cel.: 8713-3503/8802-0217

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

CABULA
· Elias & Elisângela – Terça 20:00hs;
cel.: 8602-9891

· Sérgio & Rosana - Domingo 09:00hs; cel.:
8868-2059/3473-2919/9963-2349

CABULA VI
· Vandinho & Denise - Sábado 20:00hs;
tel.: 3248-1448/cel.: 9961-7034/9956-5693

SÃO GONÇALO
· Leo & Taty - Terça 20:00hs;
tel.: 3257-0438/cel.: 8797-3684/8743-9018

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

SIMÕES FILHO - CIA
· Pr. Paulo & Pra. Viviane - Segunda
20:00hs; tel.: 3231-7774/cel.: 96449499/
9644-9459.

NOTÍCIAS

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Filipe – 19/03

Conheça o site da igreja.

www.comunidadevidaemfamilia.com.br

ATENÇÃO - AVISOS
REUNIÃO COM DIÁCONOS: Teremos reunião com todos os diáconos e líderes de

grupo familiar na sexta-feira (23/03), próxima semana. Por favor, não faltem!

ACARAJÉ: Após o culto desta noite teremos um delicioso quitute feito por nossa

irmã Luciana. Então, não perca o seu Acarajé.

CULTO MATINAL: No dia 25/03 teremos um culto também pela manhã. Após o

culto teremos uma deliciosa feijoada.

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL: Informamos que a Escola Bíblica esta funcionando a

todo vapor. O horário é das 17:30hs às 18:25hs.

