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

Quebra Gelo
Fale 03 grandes ensinamentos daquilo que já leu ou ouviu do livro Kriptonita.

Ministração
O constante Pai das luzes
(Tiago 1:16-17)

Qualidades daquele que não falta à uma tarefa:
Ele é:
● Persistente
● Insistente
● Obstinado
Os destinatários são as 12 Tribos espalhadas pela :
● Fenícia
● Chipre
● Antioquia da Síria
Hoje os Destinatários somos nós nesta manhã
_____________________________________________
1) Prova e tentações
Tiago 1:2-3
Muitas coisas boas podem ser geradas por Deus, em cada um de nós, nas provas e tentações…
● Perseverança
● maduros
● íntegros
Mas na hora da prova,muitas pessoas passam a ter a mente dividida !! São instáveis em tudo o que faz.
● Não conseguem terminar nada que começou
● Não passa para o outro lado do rio!
O que diz :Tiago 1:7-8
Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor… Percebe que o (Instável) não combina com
o (Constante)

Mas Tiago 1-12
Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida,que
Deus prometeu aos que o ama…
Perceba que vai receber, aquele que o (Ama)
Amor
● Tudo Crê
● Tudo Suporta
● Tudo Perdoa
_____________________________________________
2 - Práticas da Palavra
Tiago 1:22-25
Quando ouvimos a palavra e Não colocamos em prática, e esperamos receber algo que não praticamos,
enganamos a nós mesmos !!! Não Praticar é !!!!!
Diz o texto que :
É olhar para um espelho e se ver face a face e depois que sair de frente dele não se lembrar de si mesmo!!
Ele deixa um lindo caminho para quem ouve e pratica a palavra de Deus... Verso(25)
Quer ser Feliz ?
Quer ter uma vida Digna?
Que ter Sabedoria? ir bem no casamento?
Quer andar em Liberdade e ser Feliz no caminhar ?
Deixe Deus trazer a você (Luz ) através da palavra. Coma deste pão e beba desta água...E nunca mais
terá fome ou sede !! Somos feitos por Deus para agir na fé e nas obras. Isso é viver na palavra!!!
Tiago 2:17:24/ 2:21 / 2:25 /2:26
Pode o Espírito fazer sem o corpo ?
Pode o Corpo fazer sem o Espírito?
__________________________________________
3- A incerteza dos Planos humanos
Tiago 4:13-17
Quantas vezes tomamos decisões sem falar com Deus !!!
Quantas vezes o dinheiro éo nosso primeiro plano !!!!
Muitas vezes só fazemos por benefícios próprios !!!
Queremos ser melhor que ontem em tudo, mas negligenciamos aquilo que é Santo, aquilo que nos leva a
vida eterna!! Quando eu não vivo os planos de Deus eu peco contra ele e contra a mim mesmo...
Quer ir bem em seus planos ? diz Tiago :
Submeta-se a Deus !!!!!
Quer ser amigo do mundo ? Faz-se inimigo de Deus !!! Pois o Espírito que ele fez habitar em nós e tem
forte ciúmes...

(Não fique triste)
Tiago 4:6 Ler
A porta da graça está aberta para aqueles que querem viver uma aliança com Deus
_____________________________________________
4 - A oração da fé
Tiago 5:15
O 'Que produzirá a oração com fé
● Produz cura entre nós
● Perdão dos Pecados a quem recebeu a oração e creu o Espírito santo não faz o trabalho pela metade …
Até pra alcançarmos vitórias, muitas vezes, Deus nos colocará na necessidade do próximo Tiago 5:16.
Deus tem seus anjos nos céus, mas aqui na terra, Deus quer usar homens e mulheres através do Espírito
Santo.
Tiago 5:17- Elias orou e a chuva cessou por (3) anos
Tiago 5:18
Elias orou outra vez, e o céus mandou chuvas, e a terra produziu seu frutos …
Através da nossa fé Deus nos fará como fonte de águas vivas, ao sedento por cura e perdão pelo Espírito
Santo ...
Como chegar bem até o final?
Tiago 5:8
1 - Provas e tentações
2 - Práticas da palavra
3 - Incertezas dos planos
4 - A oração da fé
Provérbios 7:3
Amarre-os aos dedos; escreva-os na tábua do seu coração.
ÃO
Ministração: Livro de Tiago
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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 – SIGA - ME

Domingo às 08h

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

