BOLETIM PARA GCEM
“Uma igreja-família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o
próximo e formando discípulos”.
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Quebra Gelo
Que preço você tem pago para alcançar uma promoção? Tirar boas notas na escola? Conseguir um
emprego melhor? Por que melhor custa tanto? Compartilhe com o grupo o quanto tem te custado
melhorar de vida e alcançar os projetos do FOCO 2019.
MINISTRAÇÃO

I e II Crônicas
A tradição judaica definiu que o autor deste livro foi Esdras, pós cativeiro Babilônico
cerca de 538 a.C
O livro de Crônicas começa com uma lista gigante de nomes, descrevendo genealogias
intermináveis. A genealogia tem a função de mostrar que a Aliança continua viva de
geração em geração.

Biografia, acaba nos ensinando em horas de leitura, aquilo uma pessoa
demorou a vida inteira para aprender.
Tem pessoas que nos ensinam o perigos e riscos que corremos em seguir seus passos.
Já tem outras que nos estimulam a copiar seus passos.
Uma pérola preciosa no meio de uma listagem gigante de nomes é a biografia de Jabes.
I Cronicas 4:9-10
Todos nós em nossa vida passamos por dores, frustrações, perdas que nos
machucaram, familiares que perdemos, situações que nos fizeram ter grandes perdas,
muitos abusos, circunstancias alheis a nossa vontande, .... Muitos não superam estas
dores e vivem carreando estas dores por toda a vida.
Agora a bíblia conta a história de um homem que veio da Tribo de Juda que significa
Louvor, Exaltado, Glorificado, Alegria.
Esse moço recebe um carimbo, um rótulo o nome de Jabes: Sua mãe quis deixar
registrado que o nacimento daquele menino foi num momento de muita dor, sofrimento
e pesar. Ele era carimbado e relembrado que sua história provocou sofrimento para sua
mãe.
Ele poderia ter se conformado, como um cenário que não dá para mudar.
A oração tem poder para mudar a nossa história. Por sua atitude se tornou mais nobre
entre seus irmãos.
Nós podemos mudar aquilo que outros atestaram para nossa vida.
Tem pessoas que é salvas, mas estão deprimidas e com coração arido, isto não tem
haver com salvação, mas posse de uma vida plena.
Assim como Jacó que significa trapasseiro, enganador, mas depois de um encontro
com Deus ele mudou o seu nome.
Noemi que pediu para chamarem ela de Mara, depois de tanto sofrimento.
Passamos por vezes por revezes que nos marcam e machucam, mas isto não define o
nosso fim.
Os quatro pedido de Jabes:

1. Me abençoe muitíssimo : Quero ser com foi Abraão – enti serão benditas todas as
nações da terra. Eu quero ser abençoado para abençoar minha casa, família,
bairros, cidade, nação e comunidade que frequento.
2. Amplia minhas terra: Senhor Eu quero trabalhar, visto que do suor do meu rosto eu
irei comer e ser próspero.
3. Tua mão seja comigo: Ela sabia que precisa da mão do Senhor em tudo que fizesse
4. Livra-me do mal: O maior mal na vida de uma pessoa é perder a fé e a esperança.

Milagres instantâneos, são frutos de anos de busca e oração.
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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

C19 - Confereência Ministerial

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

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

Batismo nas Águas

05 de maio de
2019

CG São Mateus

18 de maio de
2019

CG São MAteus

19 de maio de
2019

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

