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

Quebra Gelo
Fale 03 talentos(habilidades) que você tem e como tem usado ou pode usar em prol do Reino de Deus.

Ministração
DESTAQUES NO LIVRO DE JÓ
Salvação é um dom maravilhoso de Deus, temos que dar graças ao Senhor por este dom maravilhoso. ESTAMOS
SENDO PREPARADOS PARA A ETERNIDADE!
O ser humano é o único ser que morre e continua existindo. Nosso cachorro morre e acabou, mas Eu e você após a
morte estaremos diante do tribunal de Cristo.
Frase de C.S Lewis: “Deus sussurra para nós nos nossos prazeres, fala conosco em nossa consciência, mas grita em
nossa dor. É seu megafone para acordar um mundo surdo."
"Sei que podes fazer todas as coisas; nenhum dos teus planos(pensamentos) pode ser frustrado. Jó 42:2
Aquele tem olho, ouvido, mas ao mesmo tempo é invisível. Aquele que a mente do homem não pode alcançar. Aquele
que controla tudo. Aquele que tudo que existe, existe primeiro em seu pensamento. Para ele não existe, presente,
passado e futuro – pois ele é ETERNO.
Pensa e diz haja e houve. Pensa e diz haja e hoje.
O homem é criado com a junção de 2 elementos Pó-terra + água. Aquilo que colocamos os nossos pés todos os dias
e aparentemente sem valor, mas Deus pega aquilo que aparentemente não tem valor e transforma na coroa da sua
criação.
As obras belas de Deus, são feitas em silêncio, Enquanto estava criando ele estava falando, mas derrepente ele para
de falar e começa em silêncio juntar a terra e a água. Quando ele esta em silêncio ele sempre esta trabalhando.
Lembra do período inter-bíblico e de Jesus enquanto morto.
O homem é a junção dos 4 elementos:
1-Terra = virou carne
2-Água – Virou nosso sangue
3-Ar/Vento – O sopro de Deus em nós
4-Fogo/Energia Viva: Com o sopro de Deus, houve a vida que é o fogo de Deus em nós. A vida é faísca do fogo de
Deus no homem.
Regra básica que irá reger todo o Universo: Criou Deus o Céu e a Terra. Ele não disse primeira a Terra, mas sim o
céu. Tudo o que ocorre aqui primeiro ocorreu no Céu, pois isso Jesus disse buscai em primeiro lugar o Reino dos
Céus. O conflito de Jó começou primeiro no Céu. Mas também a vitória.
A imagem da Justiça é uma mulher cega(venda nos olhos), uma espada na mão e uma balança para pesar aquilo que
ouvirá dos 2 lados.

"Não faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal-intencionada. "Não
acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria,
nem para favorecer o pobre num processo."Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu
inimigo, leve-o de volta a ele. Êxodo 23:1-4
Dentro de nós existe um tribunal. Se julgarmos sem primeiro ouvir os 2 lados. Se julgar sem ouvir os 2 lados, você
será injusto. Se ouvir só um lado, você abre porta no mundo espiritual para que também só o diabo possa falar.
Quando o diabo começar a falar acusações a nosso respeito.
Salmos 139:8 Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também.
Cuidado, pois diabo só sabe o que você fala ou faz, mas não aquilo que você pensa.
Quando o diabo nos acusa, Deus também ouve o nosso advogado que não perde nenhuma causa. O advogado tem
acesso ao livro da vida e quando ele abre o livro diante do Juiz, que nós já fomos justificados e libertos de toda
acusação.
Deus olha do Céu para Jó e Vê que ele tem muito e diz: Vou usar o diabo para dar mais para Jó.
Aquilo o diabo toca?
Naquilo você tem
Naquilo que você ama
Naquilo que você é corpo
O diabo não conhece você por dentro.
O diabo olhou para Jó e julgou pelas aparências, mas Deus sabia quem Jó era por dentro. O diabo olhou para fora de
Jó e disse vou tocar no que ele ama = dinheiro, filhos e saúde.
Não julgue ninguém pelas aparências, mas sim como Deus que julga por aquilo que esta lá dentro.
Deus sabia o grande gigante que estava dentro de Jó.
O problema não é ter dinheiro o problema é quando o dinheiro tem você.
O mais importante não é o que você tem pelo lado de fora, mas sim o você tem pelo lado de dentro.
Isso mostra o perigo de deixar as coisas que estão do lado de fora, ir para o lado de dentro.
NOSSO CORAÇÃO!
O diabo aposta que o coração de Jó estava escravo de suas posses e daquilo que ele amava.
Não será fácil, mas temos promessas e um Deus poderoso.
O que ocorreu com Jó já aconteceu com Haiti, Indonésia, Japão, Estados Unidos e também no Brasil. Gente que
dormiu rica e no dia seguinte não tinham nada. Alguns chegaram a tirar a própria vida.
Mas já quando viu que havia perdido tudo disse: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o senhor.
e disse: "Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou; louvado seja o nome do
Senhor ". Jó 1:21
Essa é a frase de alguém liberto e não escravo de suas posses. Frase de alguém tem consciência de que não temos
NADA, tudo o que temos é de Deus.
Já ouviram a frase insana: Minha casa, meu relógio, minhas jóias, meu, meu, meu.... LOUCO não temos nada. Tudo o
que temos hoje de ouro ou prata já existe desde a fundação do mundo, o que mudou foi o ADMINISTRADOR.
Deus disse: Minha é a prata e meu é o ouro.
"Tanto a prata quanto o ouro me pertencem", declara o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:8
"Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? " Ageu
1:4

SOMOS SOMENTE "ADMINISTRADORES".
Vamos ter que dar conta dos nossos filhos, pois eles não são seus, Deus confiou eles na sua mão para cuidar,
ensinar, discipular e santificar. Os de dentro de casa são ganhos sem palavras, mas com atitudes. 60% dos
presidiários são filhos de crentes. MISERICÓRDIA!!!
A bíblia nos ensinava que o trabalho é de base. Ensina a criança o caminho que devem andar.
Então sua mulher lhe disse: "Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus, e morra! " Ele respondeu:
"Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, e não o mal? " Em tudo isso Jó não pecou com
os lábios. Jó 2:9,10
Nenhum homem se sente tão pequeno, como quando está enfermo.
Amaldiçoe a Deus, e morra! – Ela já havia abandonado a sua fé em Deus. Quando perdemos tudo, revelamos o tudo
o que temos dentro de nós.
Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25
Quando dizemos a Deus: Deus esta doendo, Estou com fome, Estou com sede. Deus olha para Jesus e ele diz: Pai,
eu sei o que é disso, Eu sei o que é fome, o que dor, Eu sei. Socorre eles.
Existem coisas que só o Fracasso pode nos ensinar.
Tem coisa que na abundancia não conseguiremos aprender.
Tudo aquilo que não nos mata, nos fortalece. Tudo o que não teve poder de te destruir produziu em você um homem
mais forte.
Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó 42:5
Que o Senhor Jesus coloque em ordem no nosso mundo interior.
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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

