3.
Deus chamou Moisés Deus chamou
Moisés para liderar. Moisés não planejou isso na sua
vida. Líderes chamados tem suas vidas e planos
mudados por Deus.
A igreja não pode ser um lugar de carreira ou
projeção pessoal, mas de missão de Deus que quer
conduzir o homem à salvação. Deus disse a Abraão,
em ti serão benditas todas as famílias da terra, esta
promessa Deus a cumprirá e para isso ele
continuará chamando líderes que agradarão a uns e
desagradarão a outros! (Bispo é chamado não
campanha política e Deus enviou Jesus, como o
maná , para cooperar com a liderando do pastor, o
maná é que sustenta a vida e não o líder)
Você já pensou o quanto mudou a vida das pessoas
que nos lideram?

4.

Deus falou com Moisés - Moisés não
conhecia ao Senhor, sabia sobre experiências de
Abraão, mas não conhecia pessoalmente, teve que
aprender ouvir, e falar o que Ele mandava, e ensinar
o que Ele mandava;
Moisés tinha que ensinar a comerem o maná de cada
dia. O povo não deveria recolher mais que o
permitido para o dia seguinte para não estragar.
Deveria recolher a mais somente na sexto dia que
antecedia ao sábado do Senhor. Os que
desobedeceram esta orientação acumulavam mais
que devia e criaram bichos no maná e cheirava
mal.(16:20) . Moisés como líder tinha que orientar e
ensinar a comer da maná. Nisto, diz o texto Deus
provava a confiança do povo.(16:04).

Moisés foi um líder :
Só acertou ( )
Só errou
( )
Acertou e errou (
Foi perfeito ( )
Foi falho
( )

)

Jesus se comparou com o maná dado por Deus !
Para chegar à vida eterna, só nos alimentando do
pão espiritual. Tem que ter equilíbrio, tem que
aprender a comer o pão celestial, sem egoísmo, sem
exageros. Há muita gente exagerando no alimento
que Deus nos deu por isso temos muitas teologias
circulando entre as igrejas, pastores/as ensinando o
que Jesus não ensinou líderes que não são chamados
por Deus, mas atraídos pelo status de líder e que
estão corrompendo o evangelho. (cheirando mal). Há
pastores que transformou o púlpito, lugar de
reverencia a palavra de Deus, em palco para se
exibir, manipular, cegos guiando cegos!(Um líder
chamado por Deus ensina a comer do maná que
sustenta a alma, a pessoa amada por Deus e não está
preocupado em aproveitar do sinal do céu)

Na jornada da vida, por vezes Deus concederá o que
você pede e isso poderá lhe tornar um problema no
dia de amanhã. Às vezes Deus não atende o que você
pede (como fez com Jesus) .Cuidado com o que você
pede a Deus, com o que reclama , pode ser que Deus
lhe atenda ! Muitos morreram no caminho do
deserto por não atender ao que o Moisés orientava
sobre como comer o maná! Não seja precipitado,
afoito, não queira ir por suas forças, dizendo: eu
como do jeito que eu quiser, o que quiser, não
preciso seguir nenhuma orientação!
Um discípulo deve analisar com humildade

Desafio :

Um verdadeiro discipulado só acontece quando
somos ensinados a comer o maná celestial.

Precisamos clamar a Deus que chame pastores (as)
para nos liderar na igreja;

5. Deus ouviu ao povo - No deserto a comunhão
entre Moisés como líder e as expectativas do povo se
confrontaram, mas Deus ouviu o clamor e as
reclamações do povo. Deus ouve o que os pastores
ouvem e o que não ouvem, pois nem sempre as
pessoas dizem o que pensam ao pastor (a). Deus
atendeu ao pedido do povo.(sua misericórdia dura
para sempre)

Precisamos clamar a Deus para fale
aos
pastores(as) que ensinem a comer o maná do céu do
jeito certo, como Deus planejou. Deus quer nos
conduzir à vida eterna. Jesus disse: João 6:43,44”
(leia)
Precisamos clamar a Deus que nos ensine a
caminhar submissão, pois Ele ouve os nossos
clamores e nem sempre temos maturidade para
receber o que pedimos.

Na luta da vida nossas reclamações poderão ser
atendidas, precisamos saber se saberemos lidar com
o que pedimos?

Pergunte :
Qual importância do pastor/a para o discipulado
?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Jesus é o maná do NT. Como devemos nos
alimentar dele no discipulado ?

Os pastores são falhos. Moisés e Arão foram
criticados e foram falhos. Aliás, apesar da grande
importância de Moisés para Israel, Deus não lhe
permitiu ver a benção da terra prometida. Contudo,
a fidelidade de Deus é que permaneceu sobre a
promessa feita a Abraão.
Deus é fiel e enviou o maná, que é Jesus, a fim de
que todas as famílias da terra pudessem ser
abençoadas com a salvação eterna. Quero dizer que
para chegar à vida eterna você precisa deste maná
(simbolizado na ceia). Você precisa dele
diariamente, você precisa da cobertura espiritual de
um pastor (a), você precisa discernir para não ser
levado por influencias egoístas e doutrinas estranhas
que te impeça de chegar onde a fidelidade de Deus
quer te conduzir: Vida eterna! Coma deste maná
hoje, aceitando Jesus como Senhor e salvador!
Há alguém que quer entrega sua vida hoje ao

QUEM SOMOS?

Estamos orando por
Nome

dia

motivo

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.

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.

PARA SE TORNAR MEMBRO DA IGREJA

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

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;
Aanote

VISITANTE

SUA PRESENÇA NOS ENCHE DE ALEGRIA!

ANOTE EM SUA GENDA NOSSO
PRÓXIMO ENCONTRO NESTE PEQUENO
GRUPO SERÁ DIA:
______/______/_______
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Rev. João Marcos Silva

Igreja Metodista em Água Fria
Rua Corneteiro de Jesus, 304 - Água Fria
CEP 02336-030
2597-0187 e 2597-0193
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1.– Êxodo 16:2-4 / 9-15
Moisés e o maná que dá a vida!
2.
Deus chamou Moisés para liderar a retirada
do povo de Israel da opressão que viviam no Egito.
Os israelitas eram filhos de Abraão. Deus tinha
prometido o seguinte para ele: Gênesis 15:13-16: “
então lhe foi dito: Sabe, com certeza, que a tua
posteridade será peregrina em terá alheia, e será
reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos
anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de
sujeitar-se; e depois sairão com grandes riquezas. E tu
irás para os teus pais em paz; será sepultado em ditosa
velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui;
porque não se encheu ainda a medida da iniquidade
dos amorreus”.(povos de Canaã)
Para executar esta missão, Deus chamou Moisés
para liderar este povo. Você conhece a história de
Moisés. Ele cresceu, foi educado entre os Egípcios.
Moisés foi chamado por Deus e teve que aprender a
ouvir o Senhor, discernir. Deus deu a Moisés uma
missão que estava além de sua capacidade, de seus
planos de vida (já tinha filhos),além de sua
capacidade emocional (cresceu no Egito, era
conflito).
A história conta que depois de deixarem o Egito, no
deserto houve fome, sede, medo, desconfianças de
Moisés e de Arão. O texto diz que havia
murmuração entre o povo (mais de um milhão de
pessoas).
As lutas te fazem reclamar e murmurar?

