BOLETIM PARA GCEM
“Uma igreja-família, vivendo o amor de Cristo, alcançando
o próximo e formando discípulos”.
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QUEBRA-GELO
Sugestão do quebra-gelo:
MINISTRAÇÃO

Sugestão de quebra-gelo:
Tempo de Reflexão:
Em que você esta investindo?
1- Quantos livros você já presenteou seu filho este ano?
2- Quanto de alimento já separamos para pessoas necessitadas este mês?
3- Quantas visitas fizemos para uma Casa de Recuperação, Asilo, Hospital, Orfanato, ....?
4- Como tem sido a nossa fidelidade em investir na expansão do Reino de Deus com nossos Dízimos e Ofertas?

5- Se recebermos mais “Dinheiro” ele será Benção ou Maldição para nossa vida?

Mensagem:
Tema: Retrospectiva das últimas mensagens ministradas em nossos Cultos
1- Conversão Psicológica
2- Trabalhar para que?
3- Sempre Namorando
4- Movido pela Eternidade
5- Injustiças da Vida

1- Conversão Psicológica
‘Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Em vão me adoram; seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens’". Mateus 15:8,9
O texto acima está falando de um povo que fala coisas boas a respeito de Deus, que anda no meio do povo de Deus e
da chamada igreja entretanto está com o coração distante de Deus.
"Considerem: uma árvore boa dá bom fruto; uma árvore ruim, dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu
fruto. .....
Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil(atitude inútil que
tiverem feito) que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será
condenado". Mateus 12:33-37
.... Muitos me dirão naquele dia: ‘Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos
demônios e não realizamos muitos milagres? ’
Então eu lhes direi claramente: ‘Nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal! ....’ " Mateus
7:15-24
Houve apenas uma Conversão Psicológica. Onde apenas a alma foi afetada.
Por isso, essa pessoa chorava, se emocionava, mas continuava com uma vida infrutífera e escrava de suas vontades e
do pecado.
“Não dá para viver o Cristianismo sem Cristo vivendo no Cristão”
Eu vivo por Ele e Ele vivem em mim e através de mim.
Não dá para amar o inimigo sem a natureza de Deus.
Não dá parra desejar acumular tesouros nos céus sem natureza divina.

Minha comida e bebida é fazer a vontade de Deus.
A “Conversão Psicológica” pode ser uma ponte até se alcançar a verdadeira conversão de Espírito, Alma e Corpo ou
melhor a Regeneração. O que não podemos é ficar nesta ponte por muito tempo, pois ela é perigosa.
"Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha
a se tornar conhecido. Mateus 10:26

2- Trabalhar para que?
Por que você trabalha tanto?
O que espera alcançar?
O salário que você recebe é justo?
Qual é o nome do seu chefe direto? Mesmo quem é autônomo acaba tendo como chefe alguns clientes especiais que
acabam fazendo o papel de chefe.
Você gostaria de ser promovido? Ser o Gerente, Superintendente, Diretor ou Presidente da Empresa?
Não há problema algum em sonhar com um ganho melhor de salário, alcançar uma promoção, ter o seu próprio
negócio, contratar dezenas de funcionários, ter uma casa na praia, uma chácara, etc....
Tudo isso irá exigir mais de você no que diz respeito a Tempo, Talento, Tesouro – seu esforço e responsabilidades
serão maiores, mas é normal, pois tudo tem um preço. O grau de exigência irá aumentar.
Que tenhamos corações abertos para ouvir o conselho de Deus como descrito em Hebreus
Temos uma MISSÃO dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo:
Então, Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam
discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer
a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos". Mateus 28:18-20
Então disse aos seus discípulos: "A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mateus 9:37
"Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos". Mateus 22:14
Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor.
Mateus9:36
Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, Filipenses 2:5
Deus espera algo de nós, seus filhos ALCANÇADOS PELA GRAÇA. Você só está aqui hoje, pois foi alcançado pela
GRAÇA DE DEUS e isto veio através do TRABALHO DE ALGUÉM.
Será que existe coerência em pedir para Deus que nos coloque em elevadas posições na empresa e com
maiores responsabilidades no mundo corporativo, entretanto fugirmos de responsabilidades e
compromissos dentro da Igreja do Senhor Jesus?
As decisões que você toma hoje, definem onde e como você passará a eternidade.
Você não será julgado pelo que você fez....
Você será julgado pelo que foi chamado para fazer.
Quero chamar a sua atenção para o MAIOR TRABALHO OU EMPREENDIMENTO DA FACE DA TERRA que se
chama: REINO DE DEUS. NÃO ABANDONE ESTE TRABALHO!
CUIDADO em investir todo os seus DONS e TALENTOS naquilo que não é ETERNO.

3- Sempre Namorando
O que é namorar?
Quais são as características para saber que uma pessoa esta namorando? Quais as ações que marcam um namoro?
- Fazer de tudo para agradar a pessoa amada.

- Fazer surpresas.
- Tomar cuidado com palavras e atitudes com a pessoa amada.
- Desejo de estar a qualquer custo com a pessoa amada.
- Liga sem um motivo apenas para ouvir a voz.
- Olhos brilhando e alegria continua.
- Sonha com um casamento para ficarem juntos o tempo todo.
- Não se cansa de estar junto.
- Fica entusiasmado com cada encontro.
- Tem maestria em tudo o que faz para pessoa amada.
- Não considera os defeitos e vê somente as coisas boas e encantadora. Foca somente
Justificativas: Mas não tem faltado nada em casa, agora estou fazendo faculdade, agora tenho que cuidar dos
filhos, agora tenho que cuidar da casa, agora, agora, agora, .... Ela(e) precisa me entender!!!!!
Isto não é um problema apenas dos relacionamentos entre homem e mulher. Este é um problema em todas as áreas
da vida do ser humano.
Isto ocorre no trabalho, na escola, com o carro novo, casa nova, igreja-supervisão-célula nova, etc.... Começamos
com ações de “namorados”, mas com o passar do tempo abandonamos algumas práticas e ações.
Existem práticas e ações que não podemos abandonar ou deixar de fazer. Práticas que devem ser constantes até o
fim.
Alegrei-me com os que me disseram: "Vamos à casa do Senhor! " Salmos 122:1
Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Apocalipse 2:4

4- Movido Pela Eternidade
Nunca é tarde para entrar na vontade de Deus.
Será que nossa vida é movida pela Eternidade?
Será que embora tenhamos os pés na Terra o nosso coração e olhos estão fixos no céu?
I Cor 3:8 – Recompensados individualmente
João 4:36-37 – Os ceifeiros recebem bom salários.
Deus recompensa com atos de obediência.
Existem aqueles que amam o ministério e toleram as pessoas. Outros veem o ministério como um veículo para servir
as pessoas. O que deve nos motiva é a COMPAIXÃO.
Pessoas que não aceitam se submeter a ninguém, como ficarão diante do grande trono. (não se submetem ao
pastor titular, ao marido, aos pais, ao chefe, ...).
Diferentes níveis de chamados e dons – mas tudo é graça que vem de Deus. Quem deu a sua habilidade? Não temos
nada que não tenha sido nos dado. Não importa o tamanho do que você fará, pois tudo vem dele. O importante é o
que temos feito com aquilo que recebemos.

5- Injustiças da Vida
Quantos já pensaram ou disseram:
A vida está sendo injusta comigo!
Meu chefe foi injusto comigo!
Meus amigos foram injustos comigo!
A igreja foi injusta comigo e não aceito o que esta sendo feito e a forma como estou sendo tratado.
O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio
trabalho. I Coríntios 3:8
Não se deixem enganar: de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7
Há momentos em que parece que Deus se cala diante das injustiças em nossa vida.
Acabamos de ouvir a série de ministrações “Movido pela Eternidade” e se tem alguém que se MOVE PELA
ETERNIDADE é o nosso Deus. Tudo o que Ele faz é voltado para a Eternidade e isto muitas vezes não é fácil de se
enxergar, mas é NECESSÁRIO E FUNDAMENTAL.
Se não tivermos uma visão de que Deus está trabalhando voltado para a Eternidade, nós seremos candidatos a
uma Vida Depressiva cheia de altos e baixos. MISERICORDIA!!!!.
Quero que pense em algo: Quanto maior for o seu chamado, maiores serão as “Injustiças da Vida”. Guarde isso!
Vejamos alguns tipos de INJUSTIÇAS:
A- Injustiça dentro da Família
B- Injustiça no trabalho
C- Injustiça na Vida
D- Injustiça dentro da Igreja
E- Injustiça de Deus

Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo
com o seu propósito. Romanos 8:28
.. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus... Quem não tem o Espírito
não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura; e não é capaz de entendê-las, porque
elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas,.... Nós, porém, temos a
mente de Cristo. 1 Coríntios 2:11-16
"Levante-se, refulja! Porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Isaías 60:1
Por isso é que foi dito: "Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre
ti". Efésios 5:14
Todavia, como está escrito: "Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus
preparou para aqueles que o amam"; 1 Coríntios 2:9

Conto com vocês!
No amor de Cristo,
Pr. Davis Mosço

Avisos CG São Mateus
16 de Julho

CGSM Espaço
MAG

25 de Julho

Ministério da Melhor Idade CG São Mateus
Maiores informações procure a equipe da maior Idade.
Das 15:00 às 17:00.
Jantar Romântico
Vagas esgotadas

19 de Agosto

CG São Mateus

Jantar de Casais na CG SM

07 de
setembro

CG São Mateus

Impacto Vida Vitoriosa e Culto de Batismo

Domingo

CG São Mateus

Terça-feira
Sábado
Domingo

CG São Mateus

Terça-feira
Sábado
Domingo

CG São Mateus

Sábado

CG São Mateus

Domingo

CG São Mateus
MAG
CG São Mateus

Formando Discípulo
Todo domingo
Das 8h às 9:20h
Reunião dos Sedentos Por Deus
Terça das 19:40 às 20:10 horas
Sábado das 06h às 07h
Domingo das 07h às 08h
Projeto - IDE
Terça das 20:10 às 22 horas
Sábado das 17 às 18 horas
Domingo das 8:00 às 9:20 horas
Encontrão de Jovens e Adolescentes (acima de 13 anos)
Todo primeiro sábado do mês temos Encontrão à partir das 17:30h
Células de Jovens e Adolescentes todo sábado na Comunidade à partir das 18h
Comuna Teens (10 a 12 anos)
Todos os Domingos às 9:30 e também às 18:00h.
Traga suas primícias, pois elas ajudam muitas famílias carentes.

Conto com vocês!
No amor de Cristo,

Pr. Davis Mosço

Av. Paulino Cursi, 515
11 2962 3945
cgsaomateus@cgsaomateus.com.br

