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

Quebra Gelo
Você abençoou a vida de alguém esta semana? Como foi?

Ministração
RESUMO DO LIVRO DE PEDRO
Nesse mês de setembro estamos estudando as cartas de Pedro, antes de introduzir a palavra fiz um breve
resumo sobre sua vida, vejamos:
Pedro é o autor, filho de João, irmão de André, nascido em Betsaida, casado, pescador, empresário,
morava em cafarnaum, que se tornou um discípulo e mais tarde um apostolo depois de sua restauração.
Pedro provavelmente escreveu sua primeira epístola entre 62 e 64 D.C. Ele escreveu de “Babilônia”,
provavelmente uma referência simbólica a Roma.
Pedro era instável, um homem de altos e baixos, corajoso em um momento e depois demonstra covardia,
jurou fidelidade a Cristo e depois num momento o negou, andou sobre as águas e depois de tirar os olhos
de Jesus começa a afundar, na verdade Pedro se parecia conosco.
Em uma ocasião Pedro resolve abandonar tudo. "Vou pescar", disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram:
"Nós vamos com você". Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. João 21:3
Pedro disse: Eu vou pescar, o que será que Pedro queria dizer com isso? Será que ele estava estressado?
será que precisava ganhar dinheiro? Não, ele estava dizendo, eu desisto, estou voltando ao passado.
Mas apesar de tudo, Jesus aparece e os chama de Filhos e prepara uma refeição prazerosa. Para mostrar
que ainda amava Pedro, para dizer: minha graça é maior do que seu pecado.
Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro, é importante lembrar que assim como Jesus fez
na vida de Pedro, pode fazer na nossa também. Talvez você pensou e deixar de ser crente, abandonar a
igreja, abandonar a célula, abandonar a posição de serviço a Deus, mas Jesus não abre mão de você.
Agora para introduzir a palavra veja que interessante, para quem Pedro escreveu as cartas??
Para os crentes da região da Ásia menor, hoje na região da Turquia asiática.
Quem eram esses crentes, são os forasteiros, longe do lar, Dispersos, por causa da perseguição dos
judeus e romanos, mas eleitos de Deus.
Então Pedro escreve a carta com um propósito bem especifico, podemos ver em IPedro 5:12; “Escrevo
para vocês esta pequena carta com a ajuda de Silas, a quem eu considero um fiel irmão na fé. Quero

animá-los e dar o meu testemunho de que as bênçãos que vocês têm recebido são uma prova verdadeira
da graça de Deus. “Mantenham-se firmes na graça de Deus”.
O primeiro ponto que Pedro descreve é a salvação como um presente de Deus.
No v3; vemos a fonte e natureza da salvação como presente de Deus, vem do próprio Deus, Ele nos
regenerou através de Jesus Cristo, por isso podemos ter esperança e mesmo em meio as dificuldades
devemos ter alegria.
No v4; vemos a recompensa da salvação; para uma herança incorruptível, não podemos perder isso de
vista, a eternidade, nossa pátria não está aqui, nossa casa permanente não está aqui, nossa herança não
está aqui, isso é cristianismo.
No v5; vemos a segurança da salvação; preparada para se revelar no ultimo tempo.
O segundo ponto que Pedro descreve é sobre a alegria da salvação.
Nos V6 a 9; vemos Pedro mencionar a Alegria indizível; o que podemos entender sobre essa alegria
indizível? Quando você olha para o rosto de um crente você vê essa alegria? à Alegria da Salvação? Não
está faltando isso?
Pedro está dizendo isso para aqueles que estão morando em uma cobertura, carro zero na garagem, conta
transbordando de dinheiro??? Não, mas para um bando de crente que são forasteiros, longe do lar,
dispersos, sofrendo perseguição.
Nos V10 a 12; Pedro menciona que a nossa Salvação foi planejada por Deus desde a antiguidade, foi
profetizada a nosso respeito e agora estamos usufruindo de uma salvação acompanhada da graça de
Deus.
Essa salvação não é um plano B, porque o primeiro fracassou, é um plano uno, eterno e que nunca sofreu
variação.
Efésios 1:4 “ele nos escolheu antes da fundação do mundo”; “2Timóteo 1:9 “ele nos escolheu antes dos
tempos eternos”;
Deus me escolheu na eternidade e não porque ele viu alguma coisa em mim e depois me escolheu. Você
não foi eleito porque creu, você creu porque foi eleito. Eu não fui eleito por causa das boas obras, fui eleito
para as boas obras. Há então Deus viu que eu ia ser santo e me escolheu, não, fui escolhido para a
santidade.
Nos V13 a 25; Pedro passa da salvação como presente de Deus para o estilo de vida dos salvos.
Qual é a evidencia da sua salvação? Tem que haver um corte; entre o antes e depois, pergunte ao seu
coração? Como você era antes de Cristo e como você é agora depois de Cristo? Você se amolda as
paixões que você tinha antes ou agora você é uma nova criatura?
Ser santo em todo nosso procedimento, não posso me julgar salvo se eu não andar em um novo
procedimento de vida.
Os salvos devem viver em santidade, em reverencia e em amor. Então nossa salvação deve expressar

santidade, reverencia e amor.
O terceiro ponto que Pedro descreve é o crescimento espiritual dos salvos, capitulo 2:1 ao 10;
No V1; Pedro diz que para crescer precisamos despojar (livrar, descartar, não faz mais parte da minha
vida) do pecado.
Nos V2-3; Pedro diz que para crescer precisamos desejar ardentemente o genuíno leite espiritual.
Pense um pouco; quantas refeições você faz por dia?? Agora imagine se você tivesse apenas uma
refeição durante a semana? Quantas vezes você lê a bíblia por semana?
Como é que eu quero crescer espiritualmente sem me alimentar, tem gente que tem falta de apetite
espiritual.
Se você é de Deus, você deveria ter fome das coisas de Deus, ter fome da palavra, da comunhão, da
oração, fome das coisas do alto.
No V4; Pedro diz que precisamos ter uma atitude de buscar a Jesus.
Como eu busco a Jesus?? Pela oração, pela palavra, pela adoração pessoal e coletiva. É nele que está a
vida, ele é a fonte, é nele que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, você quer crescer
espiritualmente, então busque a Jesus.
Vamos falar um pouco mais sobre oração, muitos pensam que a oração é a tarefa número um que nos foi
dada; (Quando Paulo escrevendo a Timóteo diz: Exorto que antes de tudo orem), outros pensam que a
oração é só um meio para recebermos algo da parte de Deus, na verdade para nós a oração deveria ser
uma questão de sobrevivência.
Vamos lembrar da história de Sanção, que foi usado por Deus como um juiz, um libertador. Vimos um
homem que quando o Espirito do Senhor se apossava dele, recebia uma força descomunal.
Sansão recebia uma capacitação da parte de Deus para libertar Israel das mãos dos filisteus, estava
cumprido seu propósito de vida.
O exemplo de Sansão nos adverte porque é possível trabalharmos e servimos ao Senhor debaixo da
unção e capacitação do Espírito Santo e ainda sim sentir um desgaste físico.
Sansão sentiu isso, embora a unção e força era do Senhor se manifestando no seu corpo, o desgaste se
manifestou no corpo dele a ponto de declarar que iria morrer de sede.
Justamente nessa hora que Sansão clamou ao Senhor e Deus abriu uma fonte, existe uma fonte que traz
refrigério e renova as nossas forças. Sansão dá o nome daquele lugar En-Hacoré “fonte do que clama”.
Juízes 15:19
Deus não abriu aquela fonte só porque Sansão estava com sede e sim porque ele clamou, assim é para
nós hoje essa fonte se abrirá se clamarmos. Precisamos entender a importância da oração como algo que
provoca uma liberação da parte de Deus a nosso favor. Você pode estar servindo a Deus, e morrer
fazendo a vontade de Deus, se movendo debaixo do poder e na unção de Deus, se não souber recorrer a
essa fonte.

Nós podemos experimentar uma gloria, uma unção, mas nós temos uma estrutura física e emocional
limitada e a única maneira de nos renovar e produzir o resultado que Deus quer, para produzir mais para
Deus e sobreviver a tudo isso, no final das contas é se nós estamos gastando tempo com a oração.
A bíblia destaca dois níveis distintos de unção: uma é a unção sobre, quando o Espirito de Deus vem sobre
nós, é Deus nos levando a fazer alguma coisa pra Ele. “Jesus disse o Espirito do Senhor está sobre mim”,
porque me ungiu para pregar, para curar, para libertar.
Em IJoão 2:27; diz que a unção dos santos permanece em nós, fala da unção de Deus a nosso favor, é
Deus fazendo algo por nós.
Precisamos nos mover nesses dois tipos de unção, realizar para Deus e desfrutar dessa unção interna,
“Jesus disse do seu interior fluíram rios de águas vivias”, essa unção age a nosso favor quando nos
colocamos diante de Deus através da oração.
Veja como Jesus intensifica a importância da persistência na oração.
Em Mateus 7:7-11 Ele diz: Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será
aberta. Pois todo o que pede, recebe; o que busca, encontra; e àquele que bate, a porta será aberta. "Qual
de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês,
apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos
céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem!
Aqui Jesus faz mais do que uma comparação, ele faz um contraste entre Deus e nossos pais, para
distinguir.
Se vocês que são maus; e o homem é mal, o homem é pecador por natureza, é limitado, incompleto, não é
perfeito, e ele diz: vocês que são maus sabem dar boas dadivas aos vossos filhos, quanto mais o pai
celeste. Ele está dizendo que vocês cuidam dos filhos e fazem o papel de pais mesmo sendo imperfeito.
Agora imagina o que Deus pode fazer por seus filhos, o Deus da perfeição, o Deus de amor incondicional,
que sabe todas as coisas, Jesus usa esse contraste com a figura do pai para que você entenda que por
mais preocupado que você seja em suprir e atender as necessidades do seu filho, em prepara-lo para a
vida, não se compara com o amor que Deus sente por nós e de como o coração de Deus está inclinado a
nós.
Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu próprio filho, Jesus é o que Deus tinha de melhor e o
entregou por causa de nós.
Em Romanos 8:32; diz “Deus entregou seu filho por amor, como não nos dará todas as coisas”. Ele está
dizendo que se Deus entregou seu filho, ele é capaz de fazer qualquer coisa por nós. Precisamos crer e
entender o amor que Deus tem por nós, a importância que temos pra Ele.
Mas esse Deus maravilhoso estabeleceu um padrão de que para Ele agir em nossas vidas precisamos
pedir, ter relacionamento, precisamos orar.
A nossa parte é pedir, a nossa parte é buscar e a nossa parte é bater; por um lado a bíblia fala da
disposição de Deus agir, por outro ela apresenta a responsabilidade de irmos a Deus por intermédio da
oração.

A palavra e a oração precisam andar juntos, porque corremos os riscos de pensar que estamos pedindo
pão, insistir, buscar e bater, mas Deus está vendo que na verdade nosso pedido é por serpente e
escorpião. Isso acontece quando oramos por algo contra a vontade de Deus.
Então precisamos saber qual é a vontade de Deus, e isso vem com o conhecimento da palavra,
precisamos receber a palavra e orar para que a promessa se cumpra.
Temos diante de nós um desafio de jejum e oração, venha receber a promessa de Deus através da palavra
e clamar pelo agir de Deus e ter “Uma Vida Abençoada”.
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Projeto “Conhecerá a Verdade” 2019
Mês - Livro de Leitura e Meditação.

Setembro – I e II Pedro
Outubro – Daniel
Novembro – Judas + Provérbios
Dezembro – Oséias + Jonas
Reunião de Oração e Clamor
De 16 a 27 de Setembro

Desafio de Jejum e Oração

Seg à Sex – das 20h30 às 21h30

“Uma Vida Abençoada”

Sábado das 07h às 08h

CG – SÃO MATEUS

Domingo das 08h às 09h
Quarta as 20h30

CULTO DE FÉ

(apartir de 18 de setembro)

CG – SÃO MATEUS

20 a 22 de Março de 2020

Encontro de Casais – Casamento Sagrado
FAÇAM SUAS INSCRIÇÕES!

Mês de Setembro

Curso: Maturidade Cristã

Às Segundas Feiras às 20h

CG – SÃO MATEUS

Mês de Setembro

IDE – Treinamento – SIGA – ME

Domingo às 08h

CG – SÃO MATEUS

Dia 09 de Novembro

COMUNA

DAY

Das 12h às 21h

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

