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

Quebra Gelo
Em sua opinião, quais são os verdadeiros impedimentos de uma pessoa para não dar seu Dízimo e Oferta?
Oremos para que todos esses impedimentos caiam por terra e sejamos encontrados FIÉIS e OBEDIENTES à
Palavra.

Ministração
VIVO OU MORTO
Apenas recordando que Deus criou você para ser a sua imagem aqui na terra. Nos criou com o propósito de sermos
reflexos de quem ele é. Mas o espelho ficou sujo. A luz em nossa vida transformou-se em trevas. Mais tarde, Jesus
restaura isso em Mateus 5:14-16 (... Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas
boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.)
Quero refletir em textos que tratam o assunto Vida e Morte – Coisas tão diferentes e tão próximas.
E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. I João 5:11
porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte....A mentalidade da
carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz; Romanos 8:2,6
Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram; diante da morte, não amaram a
própria vida. Apocalipse 12:11
Insensato! O que você semeia não nasce a não ser que morra. 1 Coríntios 15:36
Diga a este povo: ‘Assim diz o Senhor: Ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte.
Jeremias 21:8
Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição... Hoje invoco os céus e a terra
como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora
escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, Deuteronômio 30:15,19

Qual é o nosso verdadeiro estado? Pode haver áreas da nossa vida que parecemos vivos, mas podemos estar
mortos. Tem gente que só não foi sepultada, mas esta morta há muito tempo. Morreu para muita coisa como:
Esperança de Mudança, Vida Sentimental, Profissional, Acadêmica, Amigos, Família, Novos Relacionamentos e
esperança de vida eterna.
Deus quer ressuscitar áreas da nossa vida, é nisso que Eu creio!
Mas também há um outro lado: O que tem saído de nós: Tem sido Vida ou Morte?
Vemos que os amigos de Jó falaram muitas coisas até corretas, mas não souberam a hora de falar e muito menos a
forma de falar. Como precisamos discernir o tempo e forma de falar e agir.
Eles eram AMIGOS e gente que tinha temor e conhecimento de Deus, mas diante de tudo o que estavam vendo
acabaram trazendo palavras e colocações, apontamentos que mais destruíam do que construíam para o momento
que Jó estava vivendo.

Jó estava sendo PROVADO e também TRATADO por Deus. Ele não era 100% inocente, MAS diante dos erros de Jó
e suas provações – seus amigos abriram a boca de forma que mais passaram morte(destruição) do que vida(empatia,
alegria, esperança, desejo de ajudar e construir).
Como nós temos agido quando vemos alguém errando?
Como nós agimos quando vemos alguém colhendo aquilo que plantou?
Como nós temos agido quando vemos que alguém foi precipitado, impulsivo, desorganizado, atrapalhado, sem
planejamento, ...?
Diante de momentos acima citados, quando vemos estas situações o que sai da nossa boca? O que falamos ou
escrevemos nos Facebooks, Whatsapp, Instagram e nas redes sociais? Temos procurado a forma certa de falar, isto
é, de forma amável, construtiva e cooperativa? Onde temos procurado falar? Tem sido no particular e de forma
reservada, sem expor ninguém ou expomos problemas de forma coletiva, na frente de outras pessoas e grupos onde
muitos que nem sabem do problema acabam vendo algo que até então não estavam vendo ou sabendo?
Você sabia que muitas das suas colocações ou apontamentos podem ter feito muita gente chorar? Porque crente não
critica e muito menos fala mal de algo ou alguém – ele faz “apontamentos” e “colocações”. Entretanto suas palavras
mais destruíram do que construíram. Mais dividiram do que uniram. Mais trouxeram tristeza do que alegria. Já
tivemos coragem de perguntar para as pessoas que fizemos os “apontamentos”, “observações” e “colocações”, como
se sentiram? Será que se sentiram amadas, ensinadas, protegidas, estimuladas e direcionadas?
ATENÇÃO!!!! NÓS também precisamos analisar se estamos sofrendo, pois já fizemos outras pessoas sofrerem e
agora chegou a nossa vez de sentir na pele.
SEMPRE JUSTIFICAMOS NOSSAS ATITUDES dizendo: Mas é que no meu caso quando Eu falei foi para xxxxx......
PARE! São apenas JUSTIFICATIVAS. Arrependa-se e tome posse da palavras abençoadoras. Decida dar VIDA!
Outro ponto importante é a junção maravilhosa de Hebreus que acabamos de ler e estudar com o livro de Jó que
começamos a estudar. Momento em que nossa fé é provada.
Passar por provações não é fácil. Doe e doe muito! Muitas vezes nos leva a lágrimas, noites sem dormir por insônia,
desespero, insegurança. Sentimento de abandono por amigos e como Jó, muitas vezes nos sentimos abandonados
por Deus.
Lembro me daquele pai que gritou socorro: Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo ele está assim? "
"Desde a infância", respondeu ele."Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer
alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. " "Se podes? ", disse Jesus. "Tudo é possível àquele que crê.”
Imediatamente o pai do menino exclamou: "Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade!” Marcos 9:21-24
É visto no texto que aquele Pai de forma incansável continuava lutando e sonhando com um milagre na vida de seu
filho. Mas os anos e a demora estavam produzindo em seu coração a incredulidade.
NÃO É FÁCIL MANTER A FÉ QUANDO TUDO ESTA DESMORONANDO E O TEMPO PASSA E NÃO VEMOS
NADA ACONTECER. PARECE QUE DEUS SE CALA!!!!!
É a conexão de Hebreus(Fé) x Jó(Provação)
Muita gente me chamou de LOUCO em vir para um prédio deste tamanho e com o valor de aluguel tão elevado,
alguns disseram: Haja fé! . O diabo tem procurado usar isso para tirar o sono de alguns dos nossos administradores,
pois temos visto que muitos não abraçaram o desafio e que aqui continuamos infelizmente com um número muito
grande de pessoas que tem roubado a Deus em seus dízimos e ofertas. Se todos fossem dizimistas conseguiríamos
alugar pelo menos 3 galpões como esse. É UMA GUERRA ESPIRITUAL!!!!! Acham que isto tem sido fácil? NÃO!!!! É
UMA GUERRA ESPIRITUAL, INSISTO! Mas continuamos crendo que um milagre de arrependimento e unidade de
propósito irá acontecer entre nós. Nós não estamos esperando um MEGA INVESTIDOR, estamos crendo que com
gente simples, mas fiel a Deus em seus dízimos e ofertas, iremos assumir os custos deste local e investir em
melhorias.

Vi a chamada de um filme na Netflix onde um casal que se amava, mas tudo começou a dar errado na vida financeira,
TUDO é TUDO mesmo. Os dois extremamente trabalhadores e esforçados, mas tudo ficando a cada dia pior,
DERREPENTE aparece a “tentação” o “atalho”. Aquilo que ninguém ficará sabendo o que foi feito. A PROPOSTA
INDECENTE – lembra? Será uma vez só! MAS AQUILO QUE APARENTEMENTE RESOLVERIA TODOS OS SEUS
PROBLEMAS, pode levar a destruição total.
CUIDADO ISTO É UMA CILADA DE SATANÁS!!!!
Isto tem levando pessoas a perder seu casamento, família, emprego, CREDIBILIDADE/INTEGRIDADE e
principalmente perder a santidade e intimidade com Deus.
Tem gente que acha que não há mau algum em não dar o dizimo este mês, porque no mês que vem Eu darei sem
falta. É a brecha que o diabo começa usar para abrir portas, para entrar na nossa vida e a destruição é uma questão
de tempo. Tem gente que peca e por não ver aparentemente nenhuma mudança na sua vida no seu dia a dia, repete
o pecado e vai repetindo até se tornar escravo e ser morto pelo diabo.
Cada um de nós vive um momento diferente, uma luta diferente, mas NUNCA PODEMOS:
Perder a fé
Deixar de ser fiéis, diante dos atalhos e seduções do diabo.
Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás e parece que Deus se cala diante da nossa situação, mas é
neste momento que temos que clamar como Jó e quero destacar 3 declarações neste livro:
Ainda que Deus me mate .... Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele; certo é que defenderei os meus
caminhos diante dele. Jó 13:15
Eu sei que o meu redentor vive.... Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois
que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei, com os meus próprios olhos; eu mesmo, e
não outro! Como anseia no meu peito o coração!
Jó 19:25-27
Ainda que a árvores seja cortada, ao cheiro das águas eu voltarei a viver, .... "Para a árvore pelo menos há
esperança: se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu
tronco morrer no chão; ainda assim, com o cheiro de água ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada.
Jó 14:7-9
Tem gente que DERRUBA, mas também tem gente que LEVANTA. Nós precisamos assumir uma posição de Cidadão
do Reino de Deus nesta Terra e usar nossa boca e atitudes em prol de ajudar, socorrer, levantar e traz a Luz de
Cristo para todos que estiverem ao nosso lado.
Visite seus amigos que estão passando por um momento de PROVAÇÃO, ligue para eles, abençoe a vida deles.
Chame para vir em sua casa, traga para sua célula, anime, encoraje, fortaleça, ore, levante um clamor por seus
amigos. NÃO DESISTA DE NINGUÉM E MUITO MENOS TRANSMITA MORTE.
Lembre-se:
- FUJA DE ATALHOS E PROPOSTAS QUE PARECEM QUE IRÃO RESOLVER TODOS OS SEUS PROBLEMAS DE
UMA SÓ VEZ. CUIDADO!!!!
- Quando Deus se cala ELE ESTÁ TRABALHANDO!!!!
- Não perca sua fé e nem sua fidelidade à Deus e sua palavra em tempos de provação.
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Projeto “Conhecerá a Verdade” 2019
Mês - Livro de Leitura e Meditação.

Junho – Jó
Julho – Tiago
Agosto – Ezequiel
Setembro – I e II Pedro
Outubro – Daniel
Novembro – Judas + Provérbios
Dezembro – Oséias + Jonas
09 de Junho de 2019

RECEPÇÃO DOS NOVOS MEMBROS

Das 7h30 às 09h
12 de Junho de 2019

Jantar dos Namorados

Às 20h

RESERVEM SEUS CONVITES!

Mês de Junho

Curso: Maturidade Cristã

Dias 10 e 24 às 20h

CG – SÃO MATEUS

Mês de Junho

IDE – Treinamento da Liderança

Dias 04 e 18 às 20h

CG – SÃO MATEUS

16 de Junho

Curso: Firmes e Constantes e Siga-me

Das 08h00 às 9h15

CG – SÃO MATEUS

14 de Julho de 2019

Missionário Americano e

Às 9h30

Líder de Louvor Rob Moore.

14 de Julho de 2019

Mag 2 Worlds

Às 13h30

3 HORAS COM TUDO EM INGLÊS

Sábado das 07h às 08h

Reunião de Oração

Domingo das 08h às 09h

Sedentos Por Deus

Siga-Nos nas Redes Sociais
@CGSAOMATEUS
Conto com vocês! No amor de Cristo, Pr. Davis Mosço.

Estamos de Novo Endereço!
Rua Forte do Rio Branco n. 854 - Fone: 11- 2962 3945 - cgsaomateus@cgsaomateus.com.br

