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

Quebra Gelo
Com base nos capítulos 1,2 e 3 de Efésios – identifique qual é a sua nova identidade em Cristo, pelo menos 20
(Em Cristo agora Eu sou ...; Jesus me fez ...)

Ministração
O NOVO CORAÇÃO
Qual é o grande problema da humanidade?
Será a Amazônia, Trump, Coreia do Norte, Bolsonaro ou todos os políticos; ou os terroristas?
A HUMANIDADE está em caos, onde pais matam filhos e filhos matam pais e outras atrocidades. Gente
em prol de ganhar fama ou dinheiro não se importam que outros sofram e até morram.
Lembram da época dos MONASTÉRIOS? O grande erro dos monastérios medievais foi que se tornaram
comunidades cercadas, separadas do mundo mau e com intenção de alimentar uma vida de retidão. Foi
um fracasso porque negligenciaram uma verdade bíblica: o maior perigo de cada ser humano, está
localizado dentro, e não fora dele.
Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6:21
Existe uma guerra sobre um tesouro sendo travada no centro do que faz você pensar o que você pensa,
desejar o que você deseja e fazer o que você faz. Quais os profundos desejos do seu coração que
modelam as suas palavras e atitudes todos os dias?
Sabemos que a lei é espiritual; eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não
entendo o que faço. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E, se faço o que não desejo, admito que
a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de
bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não
consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu
continuo fazendo.
Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim.
Assim, encontro esta lei que atua em mim: Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois, no
íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus;
Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornandome prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem eu que sou! Quem me
libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor! De modo que, com
a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus; mas, com a carne, da lei do pecado. Romanos 7:14-25
Em resposta, Jesus declarou: "Digo-lhe a verdade: Ninguém pode ver o Reino de Deus, se não nascer de

novo". Perguntou Nicodemos: "Como alguém pode nascer, sendo velho? É claro que não pode entrar pela
segunda vez no ventre de sua mãe e renascer! " Respondeu Jesus: "Digo-lhe a verdade: Ninguém pode
entrar no Reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que
nasce do Espírito é espírito. João 3:3-6
Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus
vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama "hoje", de
modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, Hebreus 3:12,13.
O grande problema da humanidade esta em sua natureza carnal e seu coração. A CHAVE DO MILAGRE
SE CHAMA: ARREPENDIMENTO + JESUS + ESPIRITO SANTO = NOVO CORAÇÃO E UMA VIDA DE
PODER
Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus
a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque, aquilo que a lei fora incapaz de
fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem
pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas
exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo
o Espírito.
Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja; mas quem, de acordo com o
Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja.
A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz; a mentalidade da carne é
inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo.
Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da
carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de
Cristo, não pertence a Cristo.
Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa
da justiça.
E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou
a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita
em vocês. Romanos 8:1-11
A GRANDE PROMESSA:
v.25-36 Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros; eu os purificarei de todas as suas
impurezas e de todos os seus ídolos.
Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês; tirarei de vocês o coração de pedra e
lhes darei um coração de carne.
Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente
às minhas leis.
Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados; vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus.
Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e o tornarei numeroso, e não trarei fome sobre
vocês.
Aumentarei os frutos das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha
entre as nações por causa da fome.

Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmos
por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes.
Quero que vocês saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês, palavra do Soberano Senhor.
Envergonhem-se e humilhem-se por causa de sua conduta, ó nação de Israel!
" ‘Assim diz o Soberano Senhor: No dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, eu
restabelecerei as suas cidades, e as ruínas serão reconstruídas.
A terra arrasada será cultivada, e não permanecerá arrasada à vista de todos que passarem por ela.
Estes dirão: "Esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden; as cidades que jaziam em
ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas".
Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí
o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei, e o farei’. Ezequiel 36:25-36

NOVO CORAÇÃO e NOVA MENTE – Origem que produz aquilo que realmente somos.
Estamos prestes a viver um grande AVIVAMENTO, assim que atravessarmos a porta chamada
ARREPENDIMENTO e abandonarmos a idolatria, o amor às coisas deste mundo, isto é, o pecado.
Deus quer nos abençoar e nos encher do seu Espirito, mas para isso precisamos passar pela experiencia
de receber um novo coração, uma nova natureza, uma nova identidade e um novo propósito de vida.
Nossos olhos e coração serão movidos pela eternidade.
Deus quer nos tornar um povo poderoso nesta terra. Chegou o tempo de recebermos a plenitude da
herança como filhos do Soberano Deus.
Nós somos a geração escolhida para CONQUISTAR A TERRA PROMETIDA e não se importe com o
tamanho dos GIGANTES, POIS TODOS IRÃO CAIR!!!!
Lembre-se:
“Você é aquilo que você come”
“Se você comer apenas coisas NATURAIS você irá viver uma vida NATURAL, MAS se você se alimenta do
SOBRENATURAL você irá viver uma VIDA SOBRENATURAL” Por isso que estimulo a orarem em línguas
o máximo que puderem. Comam a palavra de Deus.
Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está
assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas.
Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em
glória.
Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza,
paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria.
É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência,
as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas.
Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente
no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e
se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador.
Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo
e livre, mas Cristo é tudo e está em todos.
Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade,
humildade, mansidão e paciência.
Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o
Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.
Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como
membros de um só corpo. E sejam agradecidos.

Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo; ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a
sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações.
Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio
dele graças a Deus Pai. Colossenses 3:1-17
ATENÇÃO: Os graduados no seminário, que são peritos em Bíblia e em teologia, têm a inclinação de
pensar sobre si como pessoas maduras. Mas deve ser dito que maturidade não é meramente algo que
você faz com a sua mente (embora isso seja um importante elemento de maturidade espiritual). A
maturidade tem a ver com o modo como você vive a sua vida. É possível ser um ótimo conhecedor da
Bíblia e necessitar de significativo crescimento espiritual.
Não é apenas a minha mente que precisa ser renovada pelo ensino bíblico saudável, mas o meu coração
precisa ser resgatado pela graça poderosa do Senhor Jesus Cristo. A recuperação do meu coração é tanto
um evento(justificação), quanto um processo (santificação). O seminário, portanto, não solucionará o meu
mais profundo problema – o pecado. Ele pode e contribuirá para a solução. Adão e Eva travaram uma
guerra nos desejos do coração e não no campo do mero conhecimento.
O conteúdo e teologia da Palavra de Deus não são um fim em si, mas devem ser vistos como um meio
para um fim. O fim planejado deste conteúdo é a adoração que honra a Deus e que modela a vida.
"Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões
arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem,
e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu
coração. "Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de
luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está
dentro de você são trevas, que tremendas trevas são!
"Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e
desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao Dinheiro". "Portanto eu lhes digo: não se
preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber; nem com seus próprios corpos,
quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a
roupa?
Observem as aves do céu: não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros; contudo, o Pai
celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se
preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? "Por que vocês se preocupam com roupas?
Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem
Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que
hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto,
não se preocupem, dizendo: ‘Que vamos comer? ’ ou ‘que vamos beber? ’ ou ‘que vamos vestir? ’Pois os
pagãos é que correm atrás dessas coisas; mas o Pai celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem,
pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.
Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cad a
dia o seu próprio mal". Mateus 6:19-34
Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6:21 –
“Adoração não é uma atividade; adoração é a nossa identidade” – Isto significa que tudo o que fazemos e
dizemos é produto de adoração.
Não aceite o desânimo, ele é não é culpa de questões e acontecimentos externos. Se o desânimo veio
bater em seu coração, o problema esta lá dentro de você. Lute contra isso e levante um clamor para
receber um ânimo novo dos céus.
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!

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

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

