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

Quebra Gelo
Fale 03 coisas que mais marcaram você no vídeo do Rev. Hernandes Dias Lopes.

Ministração
Deus quer uma FAMÍLIA FELIZ
Quais os ingredientes necessários para se ter uma famílias feliz?
Falamos na semana passada:
Vida ou Morte? Vivos ou Mortos? Construindo ou Destruindo?
Jó e o Pentecostes – Depois teve o jantar dos namorados.
No Jantar dos Namorados – Celebrando as Diferenças
Deus quer que tenhamos uma FAMÍLIA FELIZ
Algumas ênfases tratadas no Jantar dos Namorados:
Disse então o homem: "Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne! Ela será chamada mulher, porque
do homem foi tirada". Gênesis 2:23
Mas no princípio da criação Deus ‘os fez homem e mulher’. ‘Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à
sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne’. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Marcos 10:6-8
Estas diferenças, para muitos foi aquilo que te atraiu que te chamou a atenção, mas com o passar do TEMPO, estas
diferenças mais nos separam do que nos unem.
Será que é o TEMPO? Vamos para a VERDADEIRA RAIZ! O que nos separa se chama PECADO! SIM! ISTO
MESMO! Precisamos nos arrepender.
É o pecado que leva a gente a não valorizar aquilo que temos e passar a olhar com outros olhos.
Deus ama nossa Família e tem grandes expectativas com nosso Casamento.
Quer pior do que estar casado com uma mulher como a de Jó. Enquanto o cara era rico e saudável, estava ela lá,
mas quando perdeu tudo e ficou doente: MORRE LOGO PESTE e me deixa livre para procurar outro homem que
cuide de mim (talvez ela tenha pensado assim).
Mas aquele homem temente a Deus e santo de Deus, quando foi restaurado ele poderia ter dito: Agora você me
quer? Agora? Suma da minha frente. MAS NÃO FOI ISSO QUE ELE FEZ. Deus mudou o coração daquela mulher.
Jó era um homem que tinha um LAR FELIZ. Vamos ver no texto abaixo:
Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo (reto-honesto); temia a Deus e evitava o mal.
Tinha ele sete filhos e três filhas, e possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas parelhas de boi e
quinhentos jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do oriente. Seus filhos costumavam
dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles.
Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele
oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava:

"Talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus". Essa era a prática constante de Jó.
Jó 1:1-5
Segredo de Jó para ser feliz:
1ª. Ele era íntegro – Ele não era homem de duas faces. Somos aquilo que fazemos quando ninguém esta nos vendo.
2ª. Reto - fazia as coisas conforme o padrão divino. Ele era justo em seu agir.
3ª. Temente a Deus – andava na presença de Deus com reverência e amor
4ª. Se desviava do mal – virava as costas para tudo que era maligno.
Isto resume quem era Jó e foi repetido por Deus em 1:8 e 2:3.
O texto se divide em duas partes.
Primeiro lugar: o palco é preparado e aprendemos sobre a bênção de Deus que pairava sobre Jó.
Segundo lugar: temos um vislumbre da seriedade com que Jó encarava sua responsabilidade como patriarca do clã:
o pastoreio da sua família.
Contrariamente à acusação de Satanás, os bens materiais nunca desviaram o foco de Jó em Deus e seu reino. Nas
palavras de Romanos, ele nunca trocou a glória do Criador pelo brilho da criação(Rm 1:23). No trono da sua vida
havia espaço somente para um – Deus.
O pastoreio da família por Jó (v. 4,5)
- Seus filhos iam às casas uns dos outros. Sinal de comunhão, harmonia e intimidade. A família de Jó era uma família
alegre!
- Faziam banquetes, cada um por sua vez: Acho que faziam um rodizio para comemorar aniversários e datas
especiais entre eles.
- Mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles.
- Jó oferecia sacrifícios no final do período dos banquetes.
- Ele tinha o respeito dos Filhos(já criados). Jó chamava e os filhos atendiam ao chamado.
- Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles.
A ideia de levantar de madrugada nas Escrituras traz o conceito de urgência e expectativa. O holocausto foi uma
oferta por completo, ou seja, um boi inteiro sacrificado para cada um dos filhos – um preço alto a pagar, mesmo para
um ricaço, mas Jó fazia com alegria e desprendimento. Nada valia mais que a alma de seus filhos.
A paternidade não termina somente porque os filhos saíram de casa.
- Dizia: Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração: Aqui encontramos a
verdadeira motivação de um pai-pastor. O foco de Jó foi interno, e não externo. Não foi uma preocupação com meras
aparências, comportamento ou religiosidade (I Sm 16:7b – Deus não olha a aparência, mas o coração). Jó mirava o
centro de controle dos seus filhos – o coração deles -, pois sabia que, uma vez alcançado o coração, o
comportamento o seguia.
A palavra “talvez” sugere que, do lado de fora, parecia estar tudo bem com eles.
Pais piedosos nunca deixam de interceder pelos seus filhos.
Nossa intercessão deve focalizar o coração, e não somente o comportamento externo.
Deus hoje quer nos desafiar a seguir o modelo de Jó.
Somos desafiados a sermos FIEIS em todos os momentos da nossa vida. Quando temos muito ou quando temos
pouco. Quando estamos com saúde e quando enfermo.
Vamos orar para que nosso coração permaneça fiel em todo o tempo.
Toda fidelidade no devido tempo será recompensada, mas os infiéis abandonam a fé e perdem muito por isso.
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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!

16 de Junho

Curso: Firmes e Constantes e Siga-me

Das 08h às 9h15

CG – SÃO MATEUS

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

14 de Julho de 2019

Missionário Americano e

Às 9h30

Líder de Louvor Rob Moore.

14 de Julho de 2019

Mag 02 Worlds

Às 13h30

3 HORAS COM TUDO EM INGLÊS

Mês de Agosto

HOMENS DE HONRA

Dia 17 das 18h às 21h

Fogo, Paixão e Perseverança.

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

