2.
Deus nos deu a missão de proclamar o
Evangelho em todo mundo. O evangelho é de fé,
resposta de Deus, contra a morte. A igreja de
Jesus luta contra a morte como um inimigo a ser
derrotada. Veja o que Paulo falou a cerca da
ressurreição:

“ Onde está ó morte , a tua vitória ? Onde está, ó
morte , o teu aguilhão “(ferramenta para cutucar
animais) ? O aguilhão da morte é o pecado, e a
força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá
a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus
Cristo I Coríntios 15:55.”
Ainda o autor aos Hebreus escreveu:
“Visto, pois, que os filhos tem participação
comum de carne e sangue, destes também ele,
igualmente, participou , para que , por sua
morte, destruísse aquele que tem o poder da
morte, a saber o diabo, e livrasse todos que, pelo
pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão
por toda vida” Hebreus 2:14,15
O evangelho combate a violência com a
mensagem da paz, combate o ódio com amor,
combate a ignorância da fé com a mensagem de
Jesus que nos leva ao trono da graça, combate a
mentira com a verdade dos céus, o evangelho une
os separados, o evangelho cura o enfermo, o
evangelho da esperança ao que vive
desamparado, o evangelho prático liberta os
oprimidos, o evangelho é a Salvação para todo
que nele crê! O evangelho é a justiça de Deus que
por amor, perdoa, restaura e traz vida com
abundância, disse Jesus Vim para que tenham
vida com abundância!

Há alguma experiência de morte que te toca
profundamente ?

Em Jesus temos a boa nova anunciada por João
em Apocalipse:
“Não temas, eu sou o primeiro e o ultimo e
aquele que vive; estive morto, mas eis que estou
vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves
da morte e do inferno.”Apc. 1:17,18.
O evangelho profetiza a todo que crê:
“ Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte
já não existirá, já não haverá luto, nem pranto,
nem dor, porque as primeiras coisas passaram.”
Apoc. 21:4
3.Igreja/discípulos de Jesus - Não entendemos
todas as mortes . É a natureza humana rendida
pelo pecado. O salário do pecado é a morte, mas
o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo
Jesus nosso Senhor (Romanos 6:23) . Por isso a
igreja, o discípulo do Senhor precisa batalhar
contra a morte e seus sinais. Pregar o evangelho
para alcançar o maior número de pessoas de
nosso relacionamento a fim de que saibam todos
que há uma aliança em Cristo Jesus :“ Porque eu
estou bem certo de que nem a morte, nem a
vida, nem os anjos, nem os principados, nem as
coisas do presente, nem do porvir, nem os
poderes, nem altura, nem profundidade, nem
qualquer outra criatura poderá separar-nos do
amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso
Senhor.! Romanos 8:38”.

Pergunte :
Como um discípulo(a) de Jesus como você vê a
boa nova de Jesus referente vitória sobre a
morte?

4. Concluindo

Esta é a nossa maior motivação ao pregar o
evangelho, Jesus venceu a morte e reparte com
todos os que creem. Esta é a motivação da
missão, maior que construir igrejas (são
importantes pois são lugares para nos
capacitar), é salvar vidas/almas a fim de que
saibam que Jesus tem as chaves da morte em
suas mãos Ele ressuscitará a todos e fará justiça,
ele enxugará lágrimas, a dor da morte não
ficará impune pela graça e pelo amor de Deus, a
dor da morte passará, a morte foi vencida por
Ele e tudo que nós temos a fazer é a missão de
espalhar esta boa nova por toda terra.
Não temos todas as respostas para as mortes
em nossos dias. Não sabemos quando esta
violência toda afligirá mais vidas, seja pela
violência,
pelas
enfermidades,
pelas
circunstancias diversas, porém, o “Senhor é meu
pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar
em pastos verdejantes, refrigera minha alma,
meu cálice transborda” (salmos23) .

PROGRAMAÇÃO SEMANAL
CULTO: Domingo - 09H00 e 19H00
ESCOLA DOMINICAL: Domingo – 10H15
Salas: Crianças, Juvenis, Jovens e Adultos.
Classe Temática: Compartilhar da Fé.
PEQUENOS GRUPOS:
2ª feira
- Líder Kathia - R. Maria Bandini Savoy, 229 Pq Mandaqui – 14H30
- Líder Maria José – R. Albertina V. S. Gordo, 270 Vl. Aurora – 14H30
- Líder Sonia – R. Daniel Maletini, 725 Vl. Aurora - 14H30
- Líder Roberta – R. Gênova, 144 Palmas do Tremembé -14H30
- Líder Itma – Av. Santa Inês, 1045 apto 51 Pq Mandaqui – 20H
- Líder Marcos Yabe -: Rua Domingos José Sapienza, 101 -20H
3ª feira
- Líder Cezar – R. Voluntários da Pátria, 3851/121 Santana - 20H
- Líder Paulo Silas – R. Corneteiro Jesus, 318 Água Fria – 20H
4ª feira
- Líder Ana Paula – R. Itabira, 400 Apto 31 Bl. 1 Pedra Branca – 20H
- Líder ; Serginho - Av. Ultramarino, 410. Mandaqui – 20H
6 Feira
Líder André - R. Voluntários da Pátria, 4280/53 Mandaqui 20H15
Líder : Luís Fernando - R. Aurora M. Nascimento , J.Nova rural 20H
REUNIÃO DE ORAÇÃO: 4ª feira - 20H00
QUINTA DA BENÇÃO: 5ª feira –20h15 min

Estamos orando por
Nome

dia

motivo

QUEM SOMOS?

ESBOÇO MENSAGEM Ano 2015

A Igreja Metodista tem suas raízes em um movimento
religioso liderado por John Wesley, na Inglaterra, em 1738.
O nome “metodista” foi um apelido que os universitários
da Universidade de Oxford deram ao grupo liderado por
Wesley, porque os membros pareciam fazer tudo com
método e ordem. A Igreja Metodista em Água Fria foi
fundada em 1943, através de um trabalho missionário na
casa de João Batista da Graça. Nossa comunidade,
também
chamada
de
“Sarça
Ardente”,
tem
experimentado a fidelidade de Deus a partir da busca da
santificação individual e comunitária, do discipulado e da
expansão missionária.

30/08/2015
TEMA: MISSÕES

NO QUE CREMOS?
Cremos que Deus levantou seu povo para caminhar de
maneira digna pela qual foi chamado, a saber, buscar ser
parecido a Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, que se
entregou na cruz do calvário para remissão de nossos
pecados e dar-nos uma nova vida, cheia do Espírito
Santo.

P a s t o r e s:

Rev. Luis Carlos Lima Araujo
Rev. João Marcos Silva

Igreja Metodista em Água Fria
Rua Corneteiro de Jesus, 304 - Água Fria
CEP 02336-030
2597-0187 e 2597-0193

www.igrejametodistaaguafria.com.br

Jó 1: 12-22
A morte

PARA SE TORNAR MEMBRO DA IGREJA

Líder do PG : Inicie a reunião com quebra gelo:
Fale sobre Missões ;

Participe da classe Compartilhar da Fé aos domingos às
10:15 ou na impossibilidade agende um horário na
secretaria para falar com o pastor. Se você é Metodista
regularize sua situação solicitando sua transferência. Se
você entregou sua vida a Cristo e deseja passar pelo
batismo comunique a secretaria.

AGENDA PASTORAL
Tenha momento de louvor;

Para agendar um atendimento/visita, entre
em contato com a Secretaria de 2a a 6a feira das 8h00 às

Pergunte se há algum testemunho breve ;

14h00 pelo telefone 2597-0187 ou por e-mail:
metodistaguafria@uol.com.br
contato@igrejametodistaaguafria.com.br
Obs.: 6ª feira – Folga pastoral

Compartilhe a mensagem impressa;
Pergunte se há alguma necessidade de oração;
Fale sobre atividades da igreja;
Seja pontual no horário do inicio e termino;

VISITANTE

SUA PRESENÇA NOS ENCHE DE ALEGRIA!

ANOTE EM SUA GENDA NOSSO
PRÓXIMO ENCONTRO NESTE PEQUENO
GRUPO SERÁ DIA:
______/______/_______

Introdução : duas reportagens me chocou esta
semana. A primeira foi da soldada que passava
por acaso próximo do CEAGESP quando bandidos
assaltavam o caixa eletrônico. Ela recebeu tiro na
cabeça e ficou em coma induzido no hospital. 29
anos de idade. Veio do interior para ganhar a vida
em S. Paulo. A segunda foi nos EUA quando a
reporte , mulher, trabalhando , 24 anos de idade
fazendo a entrevista, ela e o cinegrafista foram
baleados durante a transmissão ao vivo, vieram a
morrer.
1. Quantas outras situações nós poderíamos
citar de violência cujo resultado foi a morte. Seja
por conta de cobiça por dinheiro, briga conjugal,
ódio por racismo, por prazer, por catástrofes, por
pobreza, por fanatismo religioso, etc. Nos EUA,
no Brasil, na África, na China, na Colômbia, no
mundo!

PG : compartilhe com o seu grupo outras
situações de mortes que vemos todos os
dias nos noticiários.

