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

Quebra Gelo
Deixe cada um falar a forma como irá ajudar em nosso Comuna-Day e como se sente sabendo
que esta fazendo parte da construção da história do Reino de Deus em São Mateus?

Ministração
As Provações geram crescimento
Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos dispersas entre as nações: Saudações.
Meus irmãos considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que
a prova da sua fé produz perseverança.
E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa
alguma.
Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade; e lhe será
concedida.
Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo
vento.
Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor;
É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz.
O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição.
E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo.
Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta; cai então a sua flor, e é destruída a beleza da sua aparência. Da
mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres.
Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus
prometeu aos que o amam.
Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: "Estou sendo tentado por Deus". Pois Deus não pode ser tentado
pelo mal, e a ninguém tenta.
Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por está arrastado e seduzido.
Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado; e o pecado, após ter-se consumado, gera a morte.
Meus amados irmãos, não se deixem enganar.
Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras
inconstantes.

Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que
ele criou.
Meus amados irmãos tenham isto em mente: Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se,
pois a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra
implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los.
Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos.
Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho
e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência.
Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não
esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer.
Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor
algum!
A religião que Deus, o nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas
dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo.
Tiago 1:1-27
- Quais são as 3 grandes lições que você pode tirar deste capítulo? O que este texto tem haver com o
momento que você e sua família estão vivendo hoje?
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Projeto “Conhecerá a Verdade” 2019
Mês - Livro de Leitura e Meditação.

Julho – Tiago
Agosto – Ezequiel
Setembro – I e II Pedro
Outubro – Daniel
Novembro – Judas + Provérbios
Dezembro – Oséias + Jonas

20 a 22 de Março de 2020

Encontro de Casais – Casamento Sagrado
FAÇAM SUAS INSCRIÇÕES!

Dias 03 e 10 de Agosto

COMUNA DAY

Das 12h às 19h30

Bazar, Alimentação, Teatro, Diversão e muito mais!

Mês de Julho

Curso: Maturidade Cristã

Às Segundas Feiras às 20h

CG – SÃO MATEUS

Mês de Julho

IDE – Treinamento da Liderança

Dias 03 e 16 às 20h

CG – SÃO MATEUS

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

