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

Quebra Gelo
O que Deus espera de você em relação aos nossos visitantes? O que tem impedido você de ser um agente de
milagre na vida de um visitante? O que você tem feito para os visitantes? Você acredita que houve uma guerra
espiritual para que esta pessoa entrasse em nosso prédio pela primeira vez? O que podemos melhorar em
relação aos nossos visitantes?

Ministração
JÓ E O PENTECOSTES
Assim, como diz o Espírito Santo: "Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião,
durante o tempo de provação no deserto. Hebreus 3:7,8
Que Deus nos livre de estarmos com o coração endurecido diante de TUDO aquilo que ele tem falado ao nosso
coração através dos cultos, células, irmãos e sua palavra.
Não podemos reagir com: Isto eu já sei! Isto eu já ouvi! Isto não é para mim! Não é bem assim!
Nesta mensagem quero fazer um paralelo entre a história de Jó e o Pentecostes.
O Espírito Santo é aquele que revela Jesus e o Pai.
Depois de sermos provados e passar pelo vale, o Espírito Santo nos leva a um outro nível de revelação de quem é
Jesus. É no vale que nos enchemos do Espírito e conhecemos a grandeza de Deus.
Jesus disse para Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou isso. Foi o Espírito Santo que revelou à Pedro
quem verdadeiramente era Jesus. Assim como na vida de Jó.
Vemos Jó se enchendo do Espírito Santo quando diz:
- 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
Quando Jó ora por aqueles que falaram mau dele, que o criticaram. Ele estava curado de ressentimentos.
(Jó 42:8-10)
Antes Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te
vêem os meus olhos.Jó 42:5
Precisamos do Espírito para conseguir resistir com força diante das investidas do inimigo da nossa alma. Por isso
Jesus disse: Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de PODER.
Neste dia 9 de Junho a igreja comemora o dia de Pentecostes. O termo Pentecostes é de origem grega, e significa
“cinquenta dias depois”.
Pentecostes celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e seguidores de Cristo, durante aquela
celebração judaica do quinquagésimo dia em Jerusalém. Esta data também é considerada o dia do nascimento da
igreja.

Juntamente com Natal e a Páscoa, esta é a terceira data mais importante do Ano Cristão.
No Novo Testamento, Pentecostes é o dia da vinda do Espírito Santo, da chegada de Cristo na Terra. O Pentecostes
marca o final da festa Pascal, de acordo com a doutrina cristã.
Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo". Marcos 1:8
E com isso, soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo.João 20:22
Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Atos 8:17
Em Joel 2 diz: E depois destas coisas .... derramarei do meu Espírito.
Toquem a trombeta em Sião; dêem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do
Senhor está chegando. Está próximo! Joel 2:1
"Agora, porém", declara o Senhor, "voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. "Rasguem o
coração, e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito
paciente e cheio de amor; arrepende-se, e não envia a desgraça. Joel 2:12,13
Que os sacerdotes, que ministram perante o Senhor, chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: "Poupa o teu
povo, Senhor. Não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Porque se haveria de dizer
entre os povos: ‘Onde está o Deus deles?”.
Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo.
O Senhor respondeu ao seu povo: "Estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los
plenamente; nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Joel 2:17-19
Não tenha medo, ó terra; regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas!
Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. As árvores estão dando os seus
frutos; a figueira e a videira ficam carregadas. Joel 2:21,22
"Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram: o gafanhoto peregrino, o gafanhoto
devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês.
Vocês comerão até ficarem satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de
vocês; nunca mais o meu povo será humilhado.
Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro; nunca
mais o meu povo será humilhado.
“E, depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos”. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os
velhos terão sonhos, os jovens terão visões.
Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias.
Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça.
O sol se tornará em trevas, e a lua em sangue; antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em
Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Joel 2:25-32
Precisamos entender que assim como um carro, por melhor que seja, por mais novo, mais potencia e de grande valor,
todo carro sem combustível a qualquer momento irá parar. Se não atentarmos para o sinal amarelo no ponteiro
dizendo que o combustível esta acabando e que precisamos parar no posto para abastecer, sem dúvida é uma
questão de tempo, a sua velocidade irá diminuindo e irá parar.
Aquele que não faz manutenção do seu carro, como alinhamento e balanceamento, troca de óleo, pastilhas de freio,
estas coisas que devem ser feitos como manutenção periódica, se negligenciadas, podem a qualquer momento nos
custar muito caro.
Assim também é em nossa vida espiritual. Se não colocarmos lenha na fogueira ou óleo na botija do nosso coração a
nossa velocidade irá diminuindo, diminuindo até parar de vez.
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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
Encontro de Casais – Casamento Sagrado

20 a 22 de Março de 2020

FAÇAM SUAS INSCRIÇÕES!

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 08h 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

