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

Quebra Gelo
Em sua opinião, quais são os benefícios que colheremos do evento "COMUNA DAY",
Além do levantar recursos para nossos projetos ?

Ministração
“O QUE DEUS ESPERA DE NÓS” (Tiago 4: 4-10)
*** Pra mim, ficou a parte mais fácil de interpretar o Livro de Tiago: Más se Eu não for Constante, Insistente
e Obstinado em fazer a vontade de Deus...????
Então vamos relembrar alguns pontos antes de findar o Livro de Tiago:
1 – Falamos de Nascimento, Crescimento e Maturidade... Tiago 1-18
a) Para Tiago a Raiz de todos os problemas do cristão é a maturidade.
2 – Falamos de Provações que produzem Crescimento:
a) Deus nos Adverte a esperar nas provações, A vida cristã não e um mar de rosas...

(Jo 16:33)

b) Apostolo Paulo Disse: Através de muitas tribulações, nos importa entrar no Reino de Deus (At 14:22)
c)
Qual deve ser a atitude e como vamos enfrentar as provações da vida? Tiago responde: “tende por
motivo toda alegria, em vez de Murmurar, de Reclamar, de ficar Amargo, de Enfiar-se numa caverna.,
Devemos buscar crescimento na Fé e na Maturidade Cristã”
3 – Praticar a Palavra conduz a Maturidade..Tiago 4: 13 a 17
4 – Oração de Fé e Obras... Tiago 2: 22 a 25
Destes 04 Pontos já estudados, agora vamos ver? O QUE DEUS ESPERA DE NÓS?
1 – Deus espera Fidelidade
2 – Deus espera Humildade
3 – Deus espera Santidade
4 – Deus espera quebrantamento
Esses pontos que Deus espera por nós:
1 – Fidelidade: (v.5)

Tiago usa a palavra “Adúlteros” para destacar a infidelidade espiritual dos crentes, os quais estavam sendo
desleais a Deus,enquanto dedicavam os seus melhores sentimentos ao mundo.
Esse mundo, mencionado por Tiago, é o sistema de valores humanos pervertidos e organizado contra
Deus.
Não è possível amar a Deus e ao conjunto de valores que se opõem a Ele. Deus é zeloso e exige
exclusivamente com Ele (V.5).
**** Onde você tem depositado seus melhores momentos de dia? E seus anos de Vida? Voçê tem
dedicado a sua vida, força e juventude a Deus ou ao mundo?
•
•

O que significa ser Cristão Fiel?
O que significa ser amigo do mundo?

2 – HUMILDADE (v. 7-8ª e 10)
Há duas escolhas para o crente: a humildade ou o orgulho.
Quais as consequências na vida do humilde e o orgulhoso?
Humilde:
Orgulhoso:
Submissão a Deus
Submissão ( I Timóteo 3.6)
Resistência ao diabo
Resistência de Deus
Deus se chegará a nós
QUAL É A SUA ESCOLHA: ORGULHO OU HUMILDADE.?
3 – SANTIDADE (v.8)
Para nos achegarmos a Deus, precisamos de um espírito de pureza, um desejo de santificação, nos
livrando das impurezas.
A ideia é reforçada pelas expressões: “purificai as mãos” “mente dividida” “purificai o coração” Se as
“Mãos” representam o exterior e nos dão a ideia de ação. “ Coração” e “mente”, nos dão a ideia de
emoções e da efetividade das pessoas.
Para nos aproximar de Deus, precisamos de uma purificação do coração, dos sentimentos e das atitudes.
. O que entendemos por santidade de vida? (Vamos ler João 17.17 e comentar a relação da palavra de
Deus com a vida de Santidade).
4 – QUEBRANTAMENTO. (v.9)
O versículo começa com três verbos: Sentir, lamentar e chorar. Mostram uma atitude de quebrantamento.
Sentir pelo seu estado Espiritual
Lamentar e chorar pelos seus pecados.
A ideia desses verbos é nos levar a uma atitude de olhar para baixo, para o chão, com o sentimento de
vergonha. (Lucas 18: 13,14).
É possível buscarmos uma aproximação mais profunda com Deus, sem não sentirmos vergonha do nosso
estado espiritual. (Salmo 51:17)

Vamos Ler Lucas 18: 9 a 14 e comentar: o quando somos parecidos com fariseu , e quando somos
parecidos com o publicano.
Amigos do Mundo
Todo Mundo tem Amigos, Mas quase ninguém tem confiança.
Todo mundo tem cérebro, mas quase ninguém usa.
Todo mundo tem raiva, mas quase ninguém tem paz.
Todo mundo tem coração, mas quase ninguém tem compaixão.
Todo mundo tem comida, mas quase ninguém alimenta.
Todo mundo quer ajudar, mas quase ninguém se prontifica.
Todo mundo quer ser feliz, mas quase ninguém faz algo pra mudar.
Todo mundo quer ser grande, mas quase ninguém quer crescer.
Cristão Fiel
Compromisso com Deus / Ama Sua Esposa / Ama seus filhos / Homem íntegro / Amizades Verdadeiras /
Autêntico e transparente / Homem de Oração / Vencer a tentação .
ÃO
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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 Agosto

Curso: Maturidade Cristã

Às Segundas Feiras às 20h

CG – SÃO MATEUS

Mês de Agosto

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

