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

Quebra Gelo
Diga tudo o que você comeu hoje e em quais horários. Foi uma alimentação saudável? Diga ao grupo que
dificuldades você tem para fazer uma alimentação saudável.

Ministração
O ATALAIA
Ao fim de sete dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo:
Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel; quando ouvires uma palavra da minha boca,
avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio: Certamente morrerás; se não o avisares, nem
falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, a fim de salvares a sua vida, aquele ímpio morrerá
na sua iniquidade; mas o seu sangue, da tua mão o requererei: Contudo se tu avisares o ímpio, e ele não
se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade; mas tu livraste a tua
alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, e praticar a iniquidade, e eu puser
diante dele um tropeço, ele morrerá; porque não o avisaste, no seu pecado morrerá e não serão lembradas
as suas ações de justiça que tiver praticado; mas o seu sangue, da tua mão o requererei.
Mas se tu avisares o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque recebeu
o aviso; e tu livraste a tua alma. Ezequiel 3:16-21.
Atalaia - significado: aquele que guarda, vigia e observa, ele é o sentinela. Normalmente fica em um lugar
elevado de onde se observa ou se vigia.
A Bíblia fala sobre atalaias tanto ao sentido literal quanto simbólico/espiritual.
Eles tinham a função de guardar uma cidade, uma aldeia ou um acampamento.
Vemos isso nos textos abaixo:
2 Samuel 18:24 – Quando Davi sabe da morte de seu filho Absalão. O Atalaia subiu ao terraço e viu.
2 Reis 9:17 – O Atalaia estava na torre e viu a tropa de Jeú.
Isaias 62:6 – Sobre os teus muros pus guardas que dia e noite não se calarão.
Cantares 3:3 – os guardas que rondavam pela cidade.
Os Atalaias também podiam ficar em montanhas para ver com antecedência se algum inimigo estava se
aproximando.
Em uma época de constantes guerras e tentativas de invasões de terras, os atalaias tinham uma função de
GRANDE IMPORTÂNCIA.
Se um atalaia dormisse em seu posto, um grande prejuízo poderia ser causado.

Um dos casos foi o de Abner e seus homens que dormiram enquanto deveriam estar vigiando para
proteger o rei Saul, momento em que Davi se aproximou e poderia até tê-lo matado, mas apenas pegou a
lança do rei.
Ezequiel foi o Atalaia de Deus para o povo de Israel, entretanto o mesmo não foi ouvido.
O Cristão serve como um tipo de Atalaia no sentido de anunciar o evangelho de Cristo. Este anuncio deve
ser feito através da exposição da palavra.
Comemorando o dia dos Pais quero lembrar a respeito da nossa responsabilidade como Pais e Cristãos na
posição de ATALAIAS.
O Atalaia via de longe o perigo e a aproximação dos inimigos.
TEMOS SIDO OS ATALAIAS DE DEUS PARA NOSSA CASA, FILHOS, FAMÍLIA, BAIRRO E NAÇÃO?
Temos de forma clara a nossa RESPONSABILIDADE?
Porque tenho cobrado tanto a leitura ou pelo menos ouvir livros como: Cristão Ateu, Paixão pelas Almas e
agora o livro Kripitonita? Por que MAG 2WORLD e o Comuna-Day? Cursos de Maturidade Cristã e Sigame? Há um propósito em tudo isso que estamos fazendo.
Eu sou o ATALAIA DE DEUS PARA ESTA COMUNIDADE. Tenho que ver e me preocupar com a
aproximação do inimigo. Não posso dormir e muito menos ficar desatento.
Temos um inimigo que esta fazendo de tudo para destruir nosso casamento, filhos, células, comunidade e
nossa Nação.
Estamos atentos aos perigos que nos rondam? Estamos sendo atalaias ou estamos dormindo? Será que
estamos deixando para depois algo que deveria ser feito imediatamente?
O texto diz que se não avisarmos do perigo, o sangue será cobrado de nós.
Temos que conduzir nossos filhos ao ARREPENDIMENTO e a um VERDADEIRO ENCONTRO COM
CRISTO.
Temos que nos preocupar com a ETERNIDADE daqueles que amamos.
Porque estamos INVESTINDO NOSSO TEMPO E DINHEIRO neste lugar? Poderíamos estar gastando
nosso tempo e dinheiro com prazeres e prazeres, MAS NÃO! Sabemos que o sangue da nossa geração
será cobrado de nós. O sangue dos seus filhos, do seu marido, esposa e pais.
NÃO PODEMOS NOS CALAR.
O INFERNO EXISTE E É MAIS REAL DO QUE VOCÊ IMAGINA.
A PERDIÇÃO ETERNA EXISTE!
Temos que levar os homens a se arrependerem pela pregação do evangelho, onde Jesus veio a este
mundo para mudar a natureza, coração e destino de eternidade do homem.
No capitulo 28 do Livro Kripitonita, John Bevere fala que foi ministrar em uma reunião com 12.500 líderes
que estavam queimando e sua paixão era contagiosa. Descobriu que eles tinham mais de 300 mil pessoas

em sua rede de contatos. Eles diziam: Ensinamos o nosso povo a viver pelo que é eterno e
complementaram: Diferente do povo americano que vive com uma perspectiva de setenta a oitenta anos de
vida, nós vivemos pensando na eternidade.
No mesmo capitulo fala de um evento com 3.500 pessoas na Armênia e lá haviam muitos líderes cristãos
do Irã. Entre as reuniões, uma moça compartilhou que a polícia iraniana já tinha, em seu pouco tempo fora,
ligado para o celular dela querendo saber de seu paradeiro. Bevere questionou: Por que você vai voltar se
a sua vida está correndo tanto perigo? Ela respondeu rapidamente: Quem falará de Jesus se eu não
voltar?
Porque: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Como pois invocarão aquele em quem não creram? e como crerão naquele de quem não ouviram falar? e
como ouvirão, se não há quem pregue?
E como pregarão, se não forem enviados? assim como está escrito: Quão formosos os pés dos que
anunciam coisas boas! Romanos 10:13-15
O ATALAIA é o pai que deseja preparar a próxima geração para maiores conquistas sem perder os
VALORES, VISÃO, PROPÓSITO e SANTIDADE.
Frase do livro “Vocação Perigosa” de Paulo Tripp – “A todos os pastores que já se importaram comigo. A
marca das suas mãos ainda está em mim, e sou grato”.
A igreja que cremos ela abençoa as novas gerações. De geração a geração.
MIRSERICÓRDIA NÃO QUEREMOS QUE ESTE TEXTO SEJA NOSSA REALIDADE: Depois que toda
aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o
que ele havia feito por Israel. Juízes 2:10
Seus descendentes serão poderosos na terra, será uma geração abençoada, de homens íntegros. Salmos
112:2
Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos; eles anunciarão os teus atos poderosos.
Salmos 145:4
É tempo de você se levantar como um ATALAIA para nossa geração. NÃO ADIE AQUILO QUE DEVE SER
FEITO COM URGÊNCIA!
ÃO
Ministração: Pastor Davis Mosço
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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!

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

