
 
 
  

  

 

 

 
4. Concluindo: Aprendo que no reino de Deus há 

coisas que vem primeiro antes do segundo. Na ansiedade 
as vezes queremos que o segundo no lugar do primeiro.  
 
Por exemplo: Jesus chamando discípulos para si, para a 
emergência do reino. Alguém disse, deixa primeiro enterrar 
meus pais (não estava morto, mas queria cuidar da família 
primeiro), Jesus disse, deixa morto enterrar seus mortos, ou 
seja, era urgente pregar o evangelho e não ficar em casa.  
 
Primeiro reconcilia-se depois se cultua; primeiro se corrige, 
depois corrige o outro, primeiro busco a dependência de 
Deus, depois Ele acrescentará o necessário.  
 
Primeiro aprendo a manusear a bíblia, depois questiono, 
avalio, analiso; Primeiro pergunto pra Deus, depois decido.  
 
Jesus não estava ensinando “como ter sucesso”  não estava 
ensinando “ como prevalecer sobre o outro” , não estava 
ensinando sobre “como ser bem sucedido” , não estava 
ensinando sobre “como conquistar todas as coisas pela fé” 
, ele estava ensinando como viver guiado pelo reino de 
Deus, como ser salvo, como confiar em Deus.   
 

 
 

 
Desafio:  
 
Você está ansioso, talvez esteja pulando etapas com Deus. 
Para entrar no reino de Deus, primeiro se aceita Jesus como 
Senhor e Salvador, Ele entrou na nossa frente diante do Pai 
para nos salvar e apontou o caminho. Para ser curado na 
alma, primeiro você com Deus depois as demais coisas, 
necessárias, vos serão acrescentada. Observe os pássaros, 
olhe o campo, você e eu valemos muito mais que toda 
criação para Deus, ele cuidará de tudo!  
 
É um passo de fé? Sim homem de pequena fé, mulher de 
pequena fé, confie em Deus nos seus cuidados, busque-o 
em primeiro lugar e  nada poderá impedir sua jornada. 
Aprenda a esperar no Senhor (salmo 40), Ele dirigirá seus 
passos.   
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Interagindo ! 

-Se quiser corrigir alguém, se há alguém que do seu 

relacionamento, seu irmão na fé, que está fazendo algo 

errado e você quer corrigi-lo, quer exortá-lo, primeiro 

atente para sua vida, seu testemunho, antes de exortar 

alguma pessoa. No reino de Deus é assim, Deus não 

responderá sua oração se você for injusto, falando das 

pessoas e tendo muitos erros pessoais , uma trave no 

seu olho. (Mateus 7:5).Não pule etapas, primeiro o 

reino! 

 

-Se você está ansioso ficando doente, perdendo a 

paciência por conta das preocupações com o amanha, 

está blasfemando contra alguma situação, sua cabeça só 

gira em torno do que vou comer beber, vestir, se sua 

vida gira em torno de trabalhar para adquirir tudo que se 

oferece nas propagandas de TV, comprometendo-se 

com prestações mais por conta de ter que adquirir o que 

todo mundo compra , é provável que você esteja 

vivendo com muita ansiedade(vida dos outros, não a 

sua), esteja sendo direcionado pelo mundo e seu 

sistema. Muitos (ficam escravos) roubam porque são 

dia a dia tentados a ter , mas como não podem por conta 

própria , roubam, enganam, é a ganancia, o pecado, a 

ansiedade de ser mais, ter mais, não importa como, 

desde que se cumpra logo..Jesus ensinou, observe as 

aves do céu / considere os lírios do campo, não mandou 

ler bíblia, não mandou orar, mandou confiar que Deus 

daria o necessário , por isso “primeiro” busque o reino 

de Deus e as demais coisas serão acrescentada. (Muitos 

cristão estão em igrejas com cartões de credito falido 

buscando milagre para pagar contas).Não pule etapas, 

primeiro o reino!  
 

Compartilhe com seu PG: Particularmente você tem 

alguma experiência de ter feito algo que não deveria 

ser a prioridade, ser a primeira coisa a ser realizada 

? 

 

 
 Ansiedade - Grande mail estar, físico e 

psíquico, agonia, aflição, impaciente  Como o discípulo busca o reino de Deus em 

primeiro lugar ?  

2.  Ansiedade: Grande mail estar, físico e 

psíquico, agonia, aflição, impaciente.  -  É provável que 

muitos de nós estejamos sofrendo com o tal de stress 

por conta de ansiedades. Ansiedade pela conta que 

vamos ter que pagar no dia 15. Ansiedade por conta 

exames médicos, viagens, compromissos em outros 

estados, ansiedade por conta de relacionamentos não 

resolvidos com pessoas que se ama, ansiedade por conta 

de problemas a se resolver.   Parte destas ansiedades é 

por conta destas mudanças de pensamento, de pressão e 

expectativas modernas. Queremos coisas mais 

imediatas, queremos soluções mais rápidas. Acho que 

logo, logo a tecnologia vai nos levar a plantar hoje e 

colha amanhã (literalmente) 

 

Compartilhe com seu PG: Neste momento há algo 

que tem deixado você com muita ansiedade ? isso é 

bom ou ruim ? 

 

3. O texto de Jesus -  Jesus neste trecho pregando 

o sermão do monte , ensinava sobre o caminho das bem 

aventurança(felicidade) . Ensinava a viver no reino de 

Deus, ensinava a como ser sal e luz no mundo. E parece 

que o anseio pelo imediatismo também estava presente 

naqueles dias. Jesus ensina que no reino de Deus ha 

necessidade de não pular etapas, Por exemplo: 

 
- Se trazer a oferta ao altar e ali lembrar que teu irmão tem 

alguma coisa contra ti, vai e reconcilia com ele. Pare o culto, 

deixe ali a oferta e primeiro vá reconciliar com teu irmão. 

Antes do culto a Deus, antes de querer agradar a Deus com 

sua oferta, antes ser espiritual, primeiro reconcilia na família, 

na empresa, com amigo, com o irmão na igreja, depois 

ofereça tua oferta. Não seja imediatista, não pule etapas, 

primeiro você com Deus, é assim que funciona no reino de 

Deus! (Mateus 5:23)Não pule etapas, primeiro o reino! 



 

QUEM SOMOS? 
 

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. 

 

 
 
 
 

VISITANTE 

 
 SUA PRESENÇA NOS ENCHE DE ALEGRIA! 

 

 

 
ANOTE EM SUA GENDA NOSSO 

PRÓXIMO ENCONTRO NESTE PEQUENO 

GRUPO SERÁ DIA: 

 

______/______/_______ 

 

 

 

 

Aanote  

 
 

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

14h00 pelo telefone 2597-0187 ou por e-mail: 

metodistaguafria@uol.com.br  

contato@igrejametodistaaguafria.com.br 
 

Obs.: 6ª feira – Folga pastoral 

 

 
 

 

AGENDA PASTORAL 

 

P a s t o r e s: 

Rev. Luís 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 
 

 

 
 

 

 

 

 

Nome  dia motivo 

  

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

PARA SE TORNAR MEMBRO DA IGREJA 

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.  

 

 

 

ESBOÇO MENSAGEM Ano 2015      

16/08/2015 

                 TEMA: LIVRE 

 

Mateus  6:25-34 

 

Titulo: Não pule etapas: Primeiro o reino ! 

 

1. Introdução / ilustração-  

Já percebeu como a maioria das pessoas, eu pelo 

menos, não temos muita paciência com “manual” . A 

ansiedade nos leva logo a explorar o novo equipamento: 

celular, TV, o carro. A gente normalmente, vai 

descobrindo pela exploração.  

 

Nós temos aprendido a ser mais imediatistas. Estamos 

sendo mais ágeis: Não escrevemos mais cartas, 

mandamos whats up , e-mail. Até o fax foi superado. 

Antigamente tudo se esquentava no fogão, hoje micro 

ondas (minutinhos). A tecnologia e a forma de desejo 

pelo imediatismo nos leva a querer tudo muito prático.  

 

Quando quebra nosso carro, logo queremos que fique 

pronto na hora. Se vamos ao médico não queremos 

esperar sistema, outros atendimentos, queremos ser 

atendidos logo. Queremos apertar um botão e resolver 

rapidamente, mudar o canal de TV do sofá( antigamente 

não era assim).Dirigir atrás de caminhão na subida é um 

sufoco (não importa quem está lá no caminhão) Somos 

uma sociedade  tão imediatista como a dos dias de 

Jesus. Estas ansiedades em algumas circunstancias nos 

faz pular etapas importantes da vida (pressa), 

especialmente em relação ao reino de Deus! 

Compartilhe com seu PG :  Dê alguns exemplos de 

imediatismos , típicos de nossos dias ? 

 

Estamos orando por  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

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

 
Tenha momento de louvor;  

 
Pergunte se há algum testemunho breve ; 

 
Compartilhe a mensagem impressa; 

 
Pergunte se há alguma necessidade de oração; 

 
Fale sobre atividades da igreja; 

 
Seja pontual no horário do inicio e termino;  
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