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

Quebra Gelo
Como esta sendo para você o desafio de Jejum e Oração com base no livro "Uma Vida Abençoada"?

Ministração
CRESCER, MUDAR E RESSUSCITAR
Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a
glória, agora e para sempre! Amém. 2 Pedro 3:18
De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine
novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, e não de alimento
sólido.
Quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça.
Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para
discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus 5:12-14
Crescer deve ser a vida normal cristã. Temos que estar em continuo crescimento.
Mudança causa stress, ficamos muitas vezes confusos, inseguros, agitados, inseguros, temerosos, ..
Mas é essencial que nós como Cristãos. Precisamos estar em constantes mudanças.
Ex: A criança perguntou para sua mãe: Porque quando as pessoas ficam velhas param de crescer?
Você consegue evidenficiar áreas de sua vida onde Deus esta trabalhando em sua vida: orgulho, egoismo,
temperamento, ira, explosivo, briguento, invejosos – você tem cooperado para que Deus mude sua vida
nesta área.
Este é o alvo para o Cristão – O NOSSO CRESCIMENTO!
Sua esposa pode dizer: Meu marido é cada vez mais semelhante à Jesus.
E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem
estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2
Coríntios 3:18
O importante para Deus não é que fazemos, mas com quem nos parecemos.
Agora não é só Moisés que tem o brilho, mas através de Jesus agora, podemos transmitir a imagem da
glória de Deus.
Quanto mais estudamos a vida dele e o conheçamos, somos transformados à semelhança dele. Isto vem
pouco a pouco, com dificuldades, provações, adversidades, somos transformados.
Deus usa o conjuge, o pai, o patrão injusto, o desemprego, o filho, para ir nos moldando à sua imagem.
Pouco a pouco. De glória em glória. Retirando as imperfeições.

Deus quer que você seja a replica de Jesus aqui na terra.
Exemplo de quando você vai para um outro pais com a camisa da seleção brasileira, escrito Ronaldo,
Neymar, etc... Deus quer que ao olharem para nós identifiquem a nossa Nação Celestial e escrito Jesus
em nós.
Cada vez que a talhadeira de Deus tocar a sua vida, você se tornará mais semelhante a Jesus.
A impaciência, intolerância, perdão, - não queira fugir, mas deixe Deus trabalhar em você. Dói estar com
peito aberto para ele trabalhar, mas ele esta cuidando de você.
Exemplo de fazer copia de chave – começa a rodar o cortador, serra e vai seguindo a imagem do modelo
da chave original e vai cortando, cortando, licha um pouco. É isso que Deus esta fazendo em nossa vida.
Onde Deus tem trabalhado em sua vida?
Deus não desiste de nós:
Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo
Jesus. Filipenses 1:6
Porque mudar? Não se conserta o que não está quebrado. O desejo de Deus é fazer uma raça de clones
de Jesus.
Senhor, tu me sondas e me conheces.
Sabes quando me sento e quando me levanto; de longe percebes os meus pensamentos.
Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso; todos os meus caminhos te são bem
conhecidos.Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor.
Salmos 139:1-4
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e conhece as minhas inquietações.
Vê se em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Salmos 139:23,24
Precisamos que Deus descasque o nosso coração.
Deus nos conhece, mas nós é que não conhecemos quem realmente somos e onde precisamos ser
tratados e trabalhados.
Onde Deus esta aplicando a talhadeira divina em nosso coração?
Ira, magoas, hábitos explosivos no transito ou no trabalho, egoísmo (sempre pensando primeiro em si),
espírito critico de tudo e todos, ...
Não é para acusar, mas para lembrar que Jesus ainda esta trabalhando em nossa vida para nos fazer
semelhantes à ele.
Como posso mudar? Como posso cooperar com este processo? Como posso ser um instrumentos de
mudanças?
E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem
estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2
Coríntios 3:18
Então disse Deus: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre
os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os

pequenos animais que se movem rente ao chão". Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus
o criou; homem e mulher os criou. Gênesis 1:26,27
O desejo divino desde o principio é ter replicas, reflexos do seu caráter e atributos.
Deus os abençoou, e lhes disse: "Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra! Dominem
sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra". Gênesis
1:28
Existem aspectos da Trindade que se manifestação na junção do homem e mulher.
Em Gênesis 3 a imagem de Deus foi corrompida.
Estamos constantemente lutando contra a nossa mente. Aproveite para ao lutar com esta tentação,
direcione para lembrar que você é fraco e que precisa de mais da vida de Jesus.
O pecado nos fez perder a imagem, mas Jesus veio a este mundo para nos resgatar e retornar ao seu
projeto inicial. Ele morreu por nossos pecados.
Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para
que andássemos nelas. Efésios 2:10
Deus é um artista e esta fazendo da nossa vida uma grande obra de arte. Vemos isso na comparação com
o oleiro.
Alguns de nós ficamos desesperados pedindo que Deus remova algumas pessoas na nossa vida e na
realidade Deus esta usando aquela pessoa para tratar você. Ao invés de escapar – Deus quer que você
aprenda a esperar em Deus.
E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito: que ele, segundo a von tade de
Deus, intercede pelos santos.
E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são
chamados segundo o seu propósito.
Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a
fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos; Romanos 8:27-29
Nós muitas vezes engolimos isto: Inglês, Cursos e mais Cursos, Melhores escolas – mas temos nos
preocupado com o coração, o lado interior de nossos filhos.
Conhecimento não significa caráter e interiorização.
Porque, desde a infância sabes as sagradas letras, que podem necessitais de que se vos torne a ensinar
os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite, e não de
alimento sólido.
Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança;
mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm, pela prática, as faculdades exercitadas para
discernir tanto o bem como o mal. Hebreus 5:12-14
Nós mudamos quando vemos o nosso verdadeiro estado do nosso coração. Clamamos por Misericórdia e
passamos pelo Arrependimento e clamamos por sua Graça Maravilhosa.
Exemplo do agente secreto da CIA e que perdeu a sua memória e ficou perdido, pois não sabia qual era a
sua missão. Assim como muitos cristãos, que parece que esquecemos qual é a nossa missão aqui na
terrra.
A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos.

Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os
ossos estavam muito secos.
Ele me perguntou: "Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? " Eu respondi: "Ó Soberano
Senhor, só tu o sabes".
Então ele me disse: "Profetize a esses ossos e diga-lhes: ‘Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor!
Assim diz o Soberano Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida.
Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele; porei um espírito em
vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor’ ".
E eu profetizei conforme a ordem recebida. E, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de
chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso.
Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles.
A seguir ele me disse: "Profetize ao espírito; profetize, filho do homem, e diga-lhe: ‘Assim diz o Soberano
Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam’ ".
Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles; eles receberam vida e se puseram de pé.
Era um exército enorme!
Então ele me disse: "Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: ‘Nossos ossos
se secaram e nossa esperança se foi; fomos exterminados’.
Por isso profetize e diga-lhes: ‘Assim diz o Soberano Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e
fazê-los sair; trarei vocês de volta à terra de Israel.
E, quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor.
Porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês
saberão que eu, o Senhor, falei, e o fiz seus companheiros, palavra do Senhor’ ".
Ezequiel 37:1-14
Vejam! O braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não
possa ouvir.
Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus; os seus pecados esconderam de vocês o rosto
dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías 59:1,2
MAS: CONJUÇÃO ADVERSATIVA (MAS, TODAVIA, ENTRETANTO, CONTUDO,...)
O pecado havia destruído o povo de Deus e agora estavam como mortos.
Tudo o que foi escrito, foi escrito com um propósito as próximas gerações. Isto inclui a cada um de nós.
Sendo assim este texto é a boca de Deus falando com a gente.
Diante do quadro de morte, até o profeta ficou assustado, mas ele sabia que para Deus NADA É
IMPOSSÍVEL.
O pecado que cometemos ou cometeram com a gente, matou áreas de nossa vida que precisam de um
milagre de cura e ressurreição.
O pecado afetou nossa identidade e acabamos ficando reféns de maldições lançadas contra nós.

"Levante-se, refulja! Porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe! A escuridão
cobre a terra, dessas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua
glória. Isaías 60:1,2
MAS CHEGOU O MOMENTO PARA QUE RESSUSCITEMOS PARA O PROJETO DE DEUS PARA
NOSSA VIDA. NÓS SOMOS OS CLONES DE JESUS AQUI NA TERRA. AS PESSOAS AO OLHAREM
PARA NÓS VÃO VER QUE O CÉU DESCEU PARA A TERRA ATRAVÉS DE NÓS. VAMOS VIVER O CÉU
AQUI NA TERRA.
ÃO
Ministração: Pastor Davis Mosço
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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

