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Quebra Gelo
Como foi para você o Comuna Day? Conheceu pessoas novas? Pôde ajudar em alguma coisa ? Conseguiu
levar amigos ou familiares? Você conseguiu desfrutar de TUDO o que esteve lá (Nutricionista, Fisioterapeuta,
Laboratório, Advogados, Contador, Psicopedagoga, Orientação Financeira, Artesanato, Jogos, ...)?
Lembrando que no próximo sábado tem mais.

Ministração
LIVRO DE EZEQUIEL
O nome Ezequiel, no hebraico, significa: “Deus fortalece”.
Um livro difícil de ser compreendido devido ao grande número de ilustrações escatológicas e visões. É o
livro que fala do Atalaia, Vale dos Ossos Secos, Filho do Homem, Queda do diabo e a promessa do Novo
Coração.
Panorama do período:
1.051 A.C – Começa o período de Monarquia, onde o Reino de Israel esta unido. Foram os primeiros reis
de Israel: Saul, Davi e Salomão.
931 A.C – O reino se divide em Norte e Sul
722 A.C – O reino do Norte é destruído e levado cativo pelos Assírios. (Jeroboão até Oseias)
586 A.C – O reino do Sul é levado cativo pela Babilônia com Nabucodonosor(Roboão até Zedequias)
É neste período de exílio Babilônico que Ezequiel aparece.
Deus sempre tem os seus mensageiros em todos os lugares e em todos os tempos:
Na época do Cativeiro Babilônico
- No palácio tinha Daniel e seus amigos
- No meio do povo que estava cativo e como escravo tinha o Profeta e Sacerdote Ezequiel
- Em Jerusalém com o povo pobre que ficou na terra tinham o Profeta Jeremias
- A visão de Ezequiel
No dia cinco do quarto mês do ano trinta, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na
beira do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiros. O céu se
abriu, e eu tive uma visão de Deus. Quando isso aconteceu, fazia cinco anos que o rei Joaquim estava
preso. Ali na Babilônia, na beira do rio quebar, eu ouvi o Senhor falar comigo e senti o seu poder. Ezequiel
1:1-4(VTLH)

A vida espiritual só começa com a revelação de Jesus Cristo na alma.
A maior parte do mundo religioso não teve esta revelação de Jesus na alma. Estou falando de católicos e
evangélicos. Gente que frequenta os cultos, mas nunca experimentou uma revelação de Jesus.
Ezequiel teve uma revelação de : Glória, Santidade e Poder
Conforme o texto, Ezequiel: Viu, Ouviu e Sentiu
Você já passou por essas experiências?
Somos desafiados a passar por estas experiências durante toda a nossa vida, pois isto nos renova,
fortalece e gera um fogo novo em nosso coração.
O apóstolo Pedro ora, conforme o texto abaixo, para que a “GRAÇA e a PAZ” se multipliquem na vida dos
irmãos, isto mostra que não é uma experiência única, mas sim algo que deve ocorrer com frequência e de
forma nova.
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador
Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa:
Graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. 2
Pedro 1:1,2
A ausência de constante multiplicação gera pessoas frias, insensíveis e fora o propósito de Deus para a
vida delas.
CUIDADO!!!!! Como está o seu coração em relação ao PROPÓSITO DE DEUS para sua vida?
Há um PROPÓSITO ESTABELECIDO POR DEUS em dar a você os seus talentos e habilidades.
Há um PROPÓSITO ESTABELECIDO POR DEUS em colocar você no lugar, trabalho, família, bairro,
célula, supervisão e Comunidade.
Você esta cumprindo a sua missão?
Lembra-se de quando Mardoqueu chamou a atenção da rainha Ester, para que ela considerasse que FOI
DEUS QUE COLOCOU ELA NAQUELA POSIÇÃO PARA AQUELE MOMENTO.
Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas
você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou
à posição de rainha? Ester 4:14
Eu e você estamos exatamente onde DEUS projetou nos colocar e TODOS os nossos talentos e
habilidades foram dados à nós para que CUMPRAMOS A NOSSA MISSÃO.
Nosso modelo é JESUS e nosso pai celestial espera de nós que antes de partir possamos dizer: ESTA
CONSUMADO!
Estude, Trabalhe, Case, Tenha filhos, Viaje, Compre, Venda, ... MAS EM MEIO A TUDO ISSO, CUMPRA

O PROPÓSITO DE DEUS PARA SUA VIDA.
Se você não fizer, Deus levantará outra pessoa para fazer, mas um dia você dará contas por não ter
atendido ao chamado de Deus. Não deixe para DEPOIS! Tem coisa que Deus espera de nós uma atitude
HOJE e DEPOIS pode ser tarde demais.
Nem sempre será gostoso ou fácil fazer a vontade de Deus. Pode exigir renuncia e até dor, mas sem
dúvida: VAI VALER APENA!
Mais do que orar pedindo dinheiro para pagar suas dívidas, um carro ou casa nova, condições de entrar
em uma boa faculdade ou fazer a viagem dos sonhos, peça a Deus que te leve a cumprir sua missão.
Quando buscamos em primeiro lugar o Reino, Deus cuida da gente e nos dá além daquilo que pedimos ou
imaginamos. Você pode estar focando na coisa errada.
FOQUE NO PROPÓSITO DE DEUS EM TE COLOCAR ONDE VOCÊ ESTA HOJE.
Falo estas palavras com coração de Pai que sonha que seus filhos desfrutem de tudo aquilo que Deus tem
reservado para seus filhos favoritos. AMO MUITO VOCÊ E SUA FAMÍLIA!
ÃO
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Projeto “Conhecerá a Verdade” 2019
Mês - Livro de Leitura e Meditação.

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

