BOLETIM PARA GCEM
“Uma igreja-família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o
próximo e formando discípulos”.
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Quebra Gelo
O que mais chamou a sua atenção no culto do domingo?
MINISTRAÇÃO

Palavra; “O princípio da semeadura e colheita”
“A pessoa que está aprendendo o evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com
quem a estiver ensinando. 7Não se enganem: ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é
isso mesmo que colherá. 8Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a
morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. 9Não
nos cansemos de fazer o bem. Pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a
colheita. Gálatas 6:6-9
Introdução: o princípio de semear e colher existe desde o jardim do Éden: “Tomou, pois, o Senhor
Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar.” (Gênesis 2.15)
O princípio da semeadura e colheita foi instituído por Deus, e, enquanto a terra durar, este princípio
jamais deixará de funcionar. Foi isto que o Senhor declarou depois do julgamento através do dilúvio:
“E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo… enquanto durar a terra, não deixará de
haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite.” (Gênesis 8.21a,22)
A primeira lei da semeadura e colheita é que cada semente gera de acordo com sua espécie: quem
planta amor colhera amor, etc...
A segunda lei é que nunca colheremos o mesmo tanto que semeamos, apenas um grão de milho pode
gerar até 600 outros em uma espiga.
Por isso temos que ter cuidado com o tipo e quantidade de semente que estamos semeando.
“E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará; e o que semeia com fartura com
abundância também ceifará.” (2 Coríntios 9.6)
A terceira lei é que nunca colhemos na mesma hora que semeamos: Aqueles que semeiam com
lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará
com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Salmos 126:5,6
O princípio da semeadura e colheita opera em todas as áreas de nossas vidas, tanto na esfera natural
quanto na espiritual.
Quem decide como será a colheita não são os que colhem, mas sim os que semeiam.
Se um homem é fiel em sua semeadura, então pode confiar e aguardar uma boa colheita. Por outro
lado, “Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia maldade, isso também colherá”. Jó 4:8

Há duas esferas na vida cristã nas quais o apostolo Paulo vê esse princípio operando: Podemos
chamá-las de semeaduras naturais e semeaduras espirituais.
Semeaduras naturais V6; “A pessoa que está aprendendo o evangelho de Cristo deve repartir todas as
suas coisas boas com quem a estiver ensinando”.
Aquele que estão sendo instruído na palavra deve ajudar a sustentar aqueles que os instruem, devem
manter a igreja, o sustento da mesma.
O apostolo Paulo ensina a igreja de corinto sobre esse princípio em 2Cor 9: 5-15;
Semeaduras espirituais V8; “Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a
morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna”.
Nossa vida espiritual é como uma propriedade rural, onde podemos cultivar duas lavouras: a da
carne e do espirito. O que colheremos depende de qual lavoura cultivamos.
As nossas sementes são pensamentos e atos, o apostolo Paulo descreve esse tipo de semente
em Colossenses capitulo 3;
Tudo que fazemos é um tipo de semeadura, onde quer que estejamos e em tudo o que fizermos, nós
lançamos sementes:
➢ Marido e mulher constantemente semeiam na vida conjugal.
➢ Pais semeiam na vida dos filhos.
➢ Por isso precisamos vigiar para semearmos para o Espirito.
Sementes são coisas pequenas, até minúsculas, isso pode nos dar a falsa impressão de que são
insignificantes, mas são sementes e uma hora vai dar fruto e vamos colher.
Uma das imagens mais usadas por Jesus para definir o reino de Deus foi a semente, e esse reino flui
em nossa vida com o princípio de semear e colher.
O Senhor Jesus disse que ele próprio era uma semente; “Na verdade, na verdade vos digo que, se
o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só; mas se morrer, dá muito fruto”. João 12:24
Assim aprendemos que se queremos colher vidas, temos que semear a nossa primeiro.
Jesus também disse que a semente é a palavra; “Esta é, pois, a parábola: A semente é a palavra de
Deus”; Lucas 8:11
Isso significa que temos o que falamos, quando falamos a palavra de Deus, as palavras se
tornam sementes: de cura, salvação, prosperidade, perdão e etc...
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ACONTECERÁ

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

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

30 dias de Jejum e Consagração
Em prol ao All Streets e ao Impacto Vida Vitoriosa

01 à 30 de abril
de 2019

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
C19 - Confereência Ministerial

06 de Abril de
2019

CG São Mateus

11 a 13 de Abril
de 2019

CG Ermelino

20 de abril de
2019

CG São Mateus

Reunião da Melhor Idade
Às 15:00 horas

01 de maio de
2019

CG São Mateus

Impacto Vida Vitoriosa
12 Horas de Grendes Milagres

05 de maio de
2019

CG São Mateus

18 de maio de
2019
19 de maio de
2019

Quinta feira às 20 horas
Sexta feria apartir às 19:30
Sabado às 09:00 e às 19:30

Batismo nas Águas

CG São MAteus
CG São Mateus
CG São Mateus

Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será
condenado. Marcos 16:16
Mulheres Interssessoras 2019
Gerações que Clamam.
Culto de Celebração 40 anos
Com o Pastor Carlos Alberto.
Encontro de Casais - Casamento Sagrado
Faça a sua inscrição!!!
Nosso Canal no YouTube
CG São Mateus - Inscrever-se
Reunião dos Sedentos Por Deus
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

