-Depois que casamos? - Depois que noivamos ? Depois que namoro?
- Depois que consegui o
emprego?
–Depois
que
entrei
naquele
colégio/faculdade?
– Depois que consegui
aposentadoria? - Depois que me formei ? - Depois
que fiz a viagem que tanto sonhei? - Depois que
adquiri o bem que sonhei? - Depois que fui batizado? Depois que consegui falar em línguas? – Depois que
resolvi problemas da enfermidade? - Depois que tomei
uma decisão importante que tanto busquei em Deus?
Depois que consegui depois que resolvi como ficou a
aliança, a comunhão com Deus?
Esquecemos a Deus, esquecemos o Senhor à medida
que não há mais pelo que sofrer, pelos que sonhar, pelo
que clamar, pelo que pedir? Será que à medida que nos
resolvemos, vamos esfriando, esquecendo, rompendo
com Deus e Seu chamado e nos tornando incessíveis à
comunhão com Deus , com irmão, já não nos interessa
muito procurar saber qual a vontade do Senhor ao nos
chamar, já não é mais uma prioridade, com isso já não
há mais motivação para reunir , estar junto para
agradecer (já tenho!) , para lutar por outras pessoas,
para estudar escritura ?
O texto diz que Jerusalém (povo de Deus) não virou o
rosto contra Deus, mas as costas 2:27.
-Ao que poderíamos comparar hoje como virar as
costas para o Senhor? Nós podemos virar as costas
para Deus também nossos atos na igreja, na família,
nos apelos da missão? A medida que nos acomodamos,
depois da benção ?

Conte uma benção ?

Em Israel, apesar de virarem as costas, não tiravam suas
angustias da presença de Deus: procuravam o Senhor
(2:27) . Será que é assim também conosco?
Levamos nossos pedidos, mas não queremos atender às
ordenanças do Senhor ?
2. Conclusão:
(Há um louvor que diz : Deus tem ciúmes de mim)
Deus nos chamou há 72 anos na Água Fria. Chamounos, para ser parte de seu povo neste bairro. Deus nos
chamou para comunhão com Ele e participar da missão.
Deus enviou missionários e profetas. Deus chamou
seus pais, seus amigos e chamou você! Você tem
duvida de que o Senhor te chamou? Veja como chegou
a palavra a Jeremias, “antes de te formar no ventre de
tua mãe, eu te conheci e te chamei” ? A Palavra de
Deus chegou à você!

... Mas , depois da benção, tem missão para abençoar
outros pela reconciliação, pelo evangelho, pelo amor
de Deus!
Depois da benção ... “Deus tem propósitos para o
mundo e te chamou para servi-lo, Deus tem algo ainda
a fazer e lhe chama hoje.”

Deus nos chamou para trazer um grande avivamento!
Deus nos chamou em meio a uma nação que só se
lembra do Senhor quando precisa, mas você é parte do
povo chamado para não se esquecer do Senhor! ( um
povo que não deveria esquecer )
Deus nos chamou para tornar sua palavra conhecida
neste bairro, Deus nos chamou para semear a semente
nos corações dos pobres e dos ricos; Deus no chamou
porque quer ver pessoas sendo salva, aceitando Jesus
Cristo como Senhor; Deus nos chamou para que nos
comprometêssemos com Jesus, dedicando nosso tempo,
nossos recursos; Deus nos chamou para que Ele fosse
nossa prioridade...., estamos acomodados ? Estamos
agindo como o povo de Jerusalém? Será que estamos
agindo como o povo para o qual somos enviados? Povo
que se esquece do Senhor, povo que só pensa no que
pode usufruir de Deus? É esta comunhão que o Senhor
quer de nós? E depois da benção ? Não , não é, depois
da benção Deus quer nossa comunhão para a missão!

O que nos motiva a buscar a Deus são nossas
necessidades ou amor a Deus!
É o desejo da salvação eterna ou conquistas
para esta vida ?

Hoje estou aqui como profeta Jeremias, para lembrar e
alertar: Você está esfriando? Alcançamos o que
queríamos ? Estamos esfriando de ver uma igreja
crescer? No temor? No estudo das Escrituras? Na
Escola dominical? Nas visitas? No discipulado? Somos
uma igreja que crê no poder de Deus através das
orações? Cremos na busca da santidade?

Como discípulo o que você faz para não se
acomodar na missão ?

Desafio :
.... Fortaleça tua comunhão com Deus
hoje, não esfrie não te afaste, não vire as
costas para o Senhor, as benção
alcançadas são meios dos cuidados e
amor de Deus, para que você se
entregue por amor na comunhão e na
missão!

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 ;

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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Titulo – Depois da benção.... ?
Texto : Jeremias 2:7-9

1 O texto nos localiza num momento de exortação ao
povo do Sul (Judá/Jerusalém) . A bíblia nos traz
exemplos de como Deus se relacionou com seu povo,
revelando a natureza do Senhor e como devemos,
conforme nosso tempo e contexto, temer e servi-lo.
Aqui neste texto, Jeremias alertava ao povo que Deus
pelejaria contra eles e até suas gerações futuras, porque,
depois de alcançarem a benção da terra prometida, se
corromperam se afastaram do Senhor, se entregaram a
todo tipo de idolatria nos altos, nas orgias, se deixaram
levar por alianças com povos pagãos, e ainda
mantinham uma relação com Deus como um marido
que tem uma amante. (ou vice versa). O rei sabia disso,
os príncipes sabiam disso, os sacerdotes sabia, o povo
sabia, mas não havia ninguém que dissesse que era
errado. Diziam “Não pequei” (2:35)
-Refletir: Nossa natureza tem a tendência de se
acomodar depois que conquista algo que muito se
desejava. Será que é assim também na nossa relação
com Deus? Pedimos coisas, oramos, clamamos,
choramos e quando alcançamos como fica a aliança
com Deus?

