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“Uma igreja-família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o
próximo e formando discípulos”.

Nº 433

Quebra Gelo
O que você fez de gostoso neste feriado?
MINISTRAÇÃO

Tema: Pontos Importantes do Livro de Gálatas
Introdução (Por que?) 1.6-8:
Carta aos Gálatas, Paulo exorta o povo para uma vida Cristã contínua. O povo daquela época, estava se
afastando do Senhor e distorcendo o evangelho anunciado através de Cristo. Então, Paulo escreve esta carta e
chama atenção, em especial dirigida ao povo de que são justificados pela fé em Cristo, em vez de confiarem nas
obras da Lei de Moisés. Mesmo citando importantes pontos desta maravilhosa carta de Paulo aos Gálatas, isto
não é tudo. O melhor mesmo, é lermos estes 6 capítulos e pedirmos que o Espírito Santo nos traga a clareza.
1º Ponto) Nos capítulos 1 e 2, Paulo chama o povo que estava se afastando do Senhor e acreditando em falsos
ensinamentos. Menciona de seu chamado apostólico e enfatiza que recebe revelação diretamente de Jesus. No
capítulo 2, Paulo lembra da discórdia dele com Pedro que pregava sobre a circuncisão (obras/costumes) e ele
(Paulo) pregava sobre a incircuncisão (justificação pela fé – nova criatura).
2º Ponto) Nos capítulos 3 e 4, Paulo ensina que Abraão foi um exemplo de pessoa justificada pela fé e não pelas
obras da lei de Moisés. Ensina também, que as leis de Moisés, foi a forma de conduzir o povo até Jesus Cristo.
Então, através da fé e do batismo, nós cristãos nos tornamos herdeiros de Deus por meio de Jesus e não somos
mais servos, mas sim, filhos de Deus.
3º Ponto) Nos capítulos 5 e 6, Paulo pede ao povo que permaneçam firmes no evangelho anunciado por Jesus
através dele. Também podemos verificar que Paulo fala da diferença das obras da carne com o fruto do Espírito.
Devemos carregar os fardos uns do outros e não se cansar de fazer o bem, porque colheremos aquilo que
plantamos.
Conclusão (O que devemos fazer/ser?) 5.1:
Diz: “Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da
servidão”. Em resumo, é para a liberdade que Cristo libertou.
A liberdade do cristão não pode ser o legalismo do mundo em satisfazer nossas próprias vontades. Não é esta
liberdade.
Sempre teremos lutas do Espírito contra a carne e que não estejamos preocupados em cumprir leis, mas que
busquemos AMOR em TUDO que fizermos. Por que com amor, produziremos frutos através de nossa vida
e também para nossa própria vida.

Pregação * A Igreja que eu quero Ser *
A igreja não é o prédio a igreja somos nós.
Diga para seu irmão.
-Tema: A Igreja que eu quero ser Gálatas 1 e 2

-Introdução: A carta aos Gálatas é um texto doutrinário de ensino para a igreja. Contudo o apóstolo Paulo introduz
com uma autobiografia de sua vida. Enquanto conta seu testemunho, doutrina a comunidade. Sua preocupação
ao moldar aquela igreja era ser um modelo para os cristãos. Dizia como deviam ser igreja ensinando, mas
também mostrava o exemplo de ser cristão usando sua autobiografia, seu estilo de vida.
A Igreja é você. Somos nós. Sou eu. Não adianta apontar os defeitos da igreja e esquecer que fazemos parte
deles. É Como uma canoa furada, que se afundar, todos vão naufragar. Devemos trabalhar juntos para tapar as
brechas e salvar nossas vidas.
***Não importa sua função ou posição na igreja, na célula ou supervisão.
*** Como você tem sido igreja!
Podemos refletir alguns aspectos sobre ser Igreja:
1- Uma Igreja DE DEUS e não de homens:
Gálatas 1.1 e 10-12 Somos guiados pelo Espírito Santo ou pela carne?
Paulo inicia a carta aos Gálatas deixando bem claro que seu ministério não é “da parte de homem algum, mas por
Jesus Cristo e por Deus” (Gálatas 1.1), PAULO, apóstolo (não da parte dos homens, nem por homem algum, mas
por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos), também esclarece que não almejava favor
de homens (v.10), Porque, persuado (induzido) eu agora a homens ou a Deus?
Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo.
Não pregava o evangelho segundo a opinião dos homens (v.11), Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho
que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Visto que aprendeu diretamente da revelação da pessoa
de Jesus Cristo (v.12), Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo.
A Igreja Cristã precisa ser mais de Cristo do que dos homens. Muitas igrejas infelizmente estão vivendo um
evangelho antropocêntrico, onde o homem é o centro, através da figura ilustre de um líder, seja um cantor ou
pregador famoso. O resultado disso são crentes fracos e carnais que não resistem ao primeiro obstáculo.
O verdadeiro evangelho é cristocêntrico, pois tudo gera em torno da pessoa de Cristo.
*** Seja uma igreja de Deus e não carnal!
2- Uma Igreja VERDADEIRA:
Gálatas 1.20 Se andamos no Espirito somos uma igreja verdadeira.
Paulo aqui declara que ele é verdadeiro na sua vida cristã na pessoa de Jesus Cristo.
Paulo é direto e claro em suas palavras. (Gálatas 1:
6 - 7), Maravilho-me de que tão depressa passásseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro
evangelho; 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo.
Certa vez confrontou a Pedro por sua dubiedade (indecisão), (Gálatas 2.11-15). E, chegando Pedro à Antioquia,
lhe resisti na cara, porque era repreensível.
12. Porque, antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios; mas, depois que
chegaram, se foi retirando, e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. 13. E os outros judeus
também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. 14. Mas,
quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de
todos: Se tu, sendo judeu, vives como os gentios, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como
judeus? 15. Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios.
Por isso o apóstolo Paulo insiste em mostrar sua tese baseada na verdade. (Gálatas 2: 20). Já estou crucificado
com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho
de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim.
Já não era ele quem vivia é sim Cristo em sua vida.

A igreja é formada por pessoas falhas e incoerentes, mas precisa ser um lugar onde se fala a verdade com amor
(Efésios 4.15), Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
A sinceridade deve ser uma característica do cristão que tem o compromisso de falar sim ou não e “o que passar
disso vem do maligno” (Mateus 5.37), Seja, porém, o vosso falar: Sim, sim; não, não; porque o que passa disto é
procedente do mal.
Mas também devemos ser educados com nosso próximo sem a intenção de ofender. A igreja deve ser um lugar
onde todos se olham nos olhos sem medo de esconder o que pensam ou ferir seu irmão.
Seja uma igreja verdadeira!
3- Uma Igreja de CONVERTIDOS:
Gálatas 1.15 e 23 Paulo perseguiu a igreja outrora e agora ele era reconhecido pela igreja anunciando a fé
salvadora. Paulo dá seu testemunho de conversão, de como sua vida foi transformada pelo evangelho.
Declara que foi chamado pela graça de Deus (v.15) Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha
mãe me separou, e me chamou pela sua graça, 16. Revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os
gentios, imediatamente, não consultei a carne nem o sangue, 17. Nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já
antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco. 18. Depois, passados três
anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele quinze dias. 19. E não vi a nenhum outro dos apóstolos,
senão a Tiago, irmão do Senhor.
20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. 21. Depois fui para as partes
da Síria e da Cilícia. 22. E não era conhecido de vista das igrejas da Judeia, que estavam em Cristo; 23.
Mas somente tinham ouvido dizer: Aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Paulo aqui
que se tornou um novo homem.
Quem era você antes de sua conversão e hoje como os outros te vêem, como é seu estilo de vida hoje?) Um
terrível problema para as igrejas é acumular adeptos que não se converteram genuinamente.
Qualquer atrativo como música, o conforto de um belo templo ou até mesmo boas programações não são o
suficiente para a transformação do ser humano.
Somente o evangelho pode mudar a vida de uma pessoa (II Coríntios 5.17). Assim que, se alguém está em Cristo,
nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo.
Se a pessoa não for realmente convertida será como a semente que cai à beira do caminho, entre espinhos ou
em pedras (Marcos 4.4,7), Ouvi: Eis que saiu o semeador a semear. 4. E aconteceu que semeando ele, uma
parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu, e a comeram; 5. E outra caiu sobre pedregais,
onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda; 6. Mas, saindo o sol, queimou-se; e,
porque não tinha raiz, secou-se. 7. E outra caiu entre espinhos e, crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu
fruto.
Sem contar nos problemas que pode gerar por não ter a mente de Cristo (I Coríntios 2.14,16). Ora, o homem
natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura; e não pode entendê-las,
porque elas se discernem espiritualmente. 15.
Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 16. Porque, quem conheceu a mente do
Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.
Seja uma igreja convertida!
4- Uma Igreja INSPIRADA:
Gálatas 2.2 E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente
aos que estavam em estima; para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão.

Paulo diz que sua vida é dirigida pelo Espírito Santo de Deus que lhe mostrava para onde ir (Atos 16.6,7). E,
passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na
Ásia. 7. E, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lho permitiu.
Todo argumento de Paulo não provinha de filosofias humanas, mas da revelação de Deus (Colossenses 2.8).
Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição
dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo; O ministério do Espírito Santo é de nos
ensinar a vontade de Deus (João 14.26). Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu
nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Uma Igreja espiritual busca a inspiração Divina para tudo o que faz. Antes de tomar suas decisões a igreja precisa
buscar ao Espírito Santo que a ilumine para cumprir a vontade de Deus.
A pregação da Palavra deve ser inspirada (II Timóteo 3.16), Toda a Escritura é divinamente inspirada, e
proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça; Assim como foi inspirada sua
escrita (I Pedro 1.20), O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo,
mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós; Seja uma igreja inspirada!
5- Uma Igreja CUIDADORA:
Gálatas 2.3-6 Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se; 4. E isto
por causa dos falsos irmãos que se intrometeram, e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que
temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão; 5. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com
sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. 6. E, quanto àqueles que pareciam ser
alguma coisa (quais tenham sido noutro tempo, não se me dá; Deus não aceita a aparência do homem), esses,
digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram; Percebe-se que o apóstolo nunca está sozinho,
pois há uma preocupação em cuidar um do outro, (Gálatas 6: 1. 5) IRMÃOS, se algum homem chegar a ser
surpreendido nalguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão; olhando por ti
mesmo, para que não sejas também tentado. 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de
Cristo. 3. Porque, se alguém cuida
ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. 4. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória
só em si mesmo, e não noutro. 5. Porque cada qual levará a sua própria carga.
Paulo se preocupa com más influências no meio do povo de Deus e por isso procura defender o evangelho
porque havia falsos irmãos (v.4), mas Paulo não perdia tempo com eles (v.5). Também havia pessoas que
queriam mostrasse ser algo que na verdade não era (v.6). Para Paulo a Igreja deveria cuidar e proteger as suas
ovelhas de qualquer engano.
A Igreja precisa ser mais protetora e acolhedora de seus membros. Para isso é necessário haver uma grande
unidade onde todos se cuidam e se protegem sem haver acusações nem cobranças, mas mútua aceitação. Ao
mesmo tempo, a exemplo de Paulo, precisamos ser firmes quanto aos erros e ensinar a verdade.
Todo bom pastor tem a vara e o cajado que consolam (Salmo 23.4). Ainda que eu andasse pelo vale da sombra
da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam.
Seja uma igreja cuidadora!
6- Uma Igreja MISSIONÁRIA:
Gálatas 2.7-10
O público alvo da igreja de Jerusalém inicialmente eram apenas os judeus, mas com a conversão de Paulo a
Igreja se voltou para outros povos seguindo seu chamado missionário desde o pentecostes.
*** Faça sua parte é deixe o outro fazer a dele.

Deste modo Paulo declara que enquanto Pedro pregava para os judeus ele pregaria para os povos gentios
(v.7,8). Esta diferenciação não poderia ser uma barreira entre eles, mas uma parceria missionária, (v.9). Também
não deviam se esquecer dos pobres e mais necessitados, o que fez deles uma igreja solidária (v.10).
A Igreja precisa ser mais inclusiva (deixar participar) e missionária. Devemos ir ao encontro de vidas carentes do
evangelho e de demonstrações de amor.
A igreja missionária envolve todos os seus membros em trabalhos que visem alcançar vidas para Deus rompendo
todas as barreiras de culturas, tradições ou diferenças sociais.
Seja uma Igreja Missionária!
7- Uma Igreja cheia de FÉ:
Gálatas 2.20-21 Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora
vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. 21. Não
aniquilo a graça de Deus; porque, se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão.
A vida do apóstolo Paulo foi transformada em seu encontro com Jesus Cristo. A partir daquele momento passou
de perseguidor a perseguido. Desde então passou a viver pela fé e não por si mesmo.
A Igreja precisa ser mais espiritual, mais centrada na cruz, gratuita e um lugar onde se prega e vive a fé.
Nossa maior necessidade é aprender a vivenciar esta fé que pregamos. Devemos experimentar os milagres e o
poder que provém da fé em nossas vidas. Por isso a atmosfera, o ambiente e tudo o mais na igreja deve ser cheio
de fé. Cada desafio que enfrentamos serve para anular o nosso eu e nos fazer viver através da fé em Cristo.
Seja uma Igreja cheia de fé!
Seja você uma Igreja!
-CONCLUSÃO:

Assim como Paulo devemos saber que nós somos a Igreja. Sendo assim, devemos aprender a respeitar nossos
irmãos e nossa liderança sem ficar cobrando deles. Se cada um fizer sua parte e souber que ele é a igreja, então
muita coisa mudará na vida do povo de Deus.
Quando cada um se torna a igreja de Cristo, esta igreja será de Deus e não de homens, também será uma igreja
verdadeira, de pessoas realmente convertidas, uma igreja inspirada pelo Espírito Santo, que cuida de suas
ovelhas, faz a obra missionária e vive cheia de fé.
Você é a Igreja!
Hebreus 10: 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados
da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança;
porque fiel é o que prometeu. 24. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimular-nos ao amor e às boas
obras, 25. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos
outros; e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia.
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ACONTECERÁ

Projeto “Conhecereis a Verdade” 2019
Mês - Livro de Leitura e Meditação.

Fevereiro – Deuteronômio
Março – Gálatas + Tito +Filemom
Abril – I eII Crônicas
Maio – Hebreus
Junho – Jó
Julho – Tiago
Agosto – Ezequiel
Setembro – I e II Pedro
Outubro – Daniel
Novenbro – Judas + Provérbios
Dezembro – Oséias + Jonas
08 de Março de
2019
10 de Março de
2019

CG São Mateus
CG São Mateus

Mulheres Plena

A partir das 20:00
Santa Ceia
“Fazei isto em Memória de mim” I Corintios 11:24
Domingo das 9:30 e 18 horas

06 de Abril de
2019

CG São Mateus

All Streets – Evangelismo
"Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas.
Marcos 16:15
Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês.
Josué 1:3

01 de maio de
2019

CG São Mateus

Impacto Vida Vitoriosa
12 Horas de Grendes Milagres

05 de maio de
2019

CG São Mateus

Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será
condenado. Marcos 16:16

CG São Mateus

Encontro de Casais - Casamento Sagrado
Faça a sua inscrição!!!
Nosso Canal no YouTube
CG São Mateus - Inscrever-se
Reunião dos Sedentos Por Deus

Batismo nas Águas

Domingo - Oração das 08h às 09hs
Sábado - Oração das 07h às 08h

Conto com vocês!
No amor de Cristo,

Pr. Davis Mosço

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

