3.
Filho de sacerdote não é santo – Embora
os filhos de Eli aprenderam a executar o serviço
sacerdotal, eles ajudavam a recolher as ofertas
(animais queimados em holocausto) , mas eles não
aprenderam a temer a Deus, a conhecer a Deus,
como o seu pai , Eli. Sua natureza jovem os levou
a usurpar do serviço sacerdotal explorando as
ofertas do povo, usufruindo da liderança que
tinham, ele se sentiam como pessoas que jamais
seriam punidas. Eli sabia que seus filhos davam
mal testemunho. Chegou a falar com eles para
mudarem: ( 2:22-26) , mas não interferiu
utilizando-se da lei Mosaica para corrigir seus
filhos. A lei dizia que o sacerdote não poderia se
contaminar (Levítico 21:7). Mas Eli, não fez uso
da lei para o sacerdócio, não corrigiu os filhos.

O Senhor falou para Eli que ele honrou mais os
filhos do que a Deus. Eli preferiu deixar o tempo
passar.
Queridos irmãos, temos numa carta profética de
Paulo em II Timóteo 3:1-5 com um retrato de que
as relações entre pais e filhos se tornariam muito
difíceis nos últimos dias, pois as pessoas serão
egoístas, cheias de si mesmas.
PG – leia este texto e analise a história e
organização da sociedade nos últimos 50 anos ,
reflita sobre mudanças comportamentais !
Na condição de disicpulos e discípulas o que
precisamos fazer ? Como reagir ?

Uma Pausa: - Eli , homem responsável em zelar
pela arca da aliança, homem que profetizou para
Ana , mãe de Samuel a benção da gravidez, e esta
situação devia faze-lo sofrer:
Proverbio 10:01 “ Filho insensato é tristeza...
Provérbio 17:21 “ Filho néscio, sem
discernimento é tristeza do pai...

Reflexões
Compartilhe outros Provérbio que fala
sobre relação pais e filhos !

O dia dos pais é um dia especial. Os pais
receberão muitas homenagens. Nós como pais
cristãos temos a missão de trazer os filhos à igreja
para que cresçam sob testemunho da igreja e
possam permanecer na presença do Senhor. Fica
no exemplo desta experiência de Eli o alerta para
que pais cristãos honrem ao Senhor, ensinando
aos filhos não apenas a repetir comportamentos,
mas a conhecer a lei do Senhor, a amarem a Deus
acima de todas as coisas, a buscarem o Senhor em
oração em todos os momentos de sua jornada, a
entenderem o sentido e significado da fé. Jesus
alertou a colocarmos o Senhor como nossa
prioridade, amá-lo acima de todas as coisas.
Filhos que aqui estão, honrem ao Senhor como
testemunho aos seus pais, honrem ao Senhor com
sua vidas, vivendo assim vocês prosperarão,
encontrarão a sabedoria, serão benditos,
Proverbios 4:10 “ Ouvi , filho meu e aceita as
minhas palavras, e se multiplicarão os anos de
vida.
Desafio

O Senhor falou para Eli que ele honrou mais os
filhos do que a Deus. Eli preferiu deixar o tempo
passar.
PG – Filho de crente não é “ crentinho” ! Como
é isso para você que está se tornando um
discípulo de Jesus ?

Concluindo:

Pergunte :

Como a igreja contribui para o
discipulado da família ?

Precisamos mais de Igrejas ou mais de
Discípulos e discípulas de Cristo no
mundo ?

Dedique um tempo para orar por seu pai, por seus
familiares. A base da sociedade principal é a família.
Dedique um tempo para orar por seu esposo,
esposa. A igreja é um espaço muito importante de
apoio à família na formação de valores importantes,
na educação cristã, no desenvolvimento do caráter
cristão.
Ser discípulo de Jesus é ser sal e luz na família e no
mundo!

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.

09/08/15
TEMA: FAMILIA

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. 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

Dia dos pais
I Samuel 2:27-30
Pais cristãos Honrai ao Senhor

PARA SE TORNAR MEMBRO DA IGREJA

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

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:
______/______/_______

1.Introdução: Uma reflexão sobre pais e filhos
cristãos.
2.
Família sacerdotal – A tribo de Levi foi
separada
por
Deus
para
o
serviço
sacerdotal(Exodo28:1-4). A família de Eli fazia
parte desta tribo e portanto, ele e sua família
herdaram esta missão. Os filhos de Eli, Finéia e
Hófni, cresceram vendo seu pai realizando o
serviço religioso, viram vestir a estola
sacerdotal(autoridade), cresceram no ambiente do
tabernáculo vendo o povo trazer suas ofertas, o
culto.
Poderíamos comparar a família de Eli às que
crescem no contexto da igreja. Àquelas que trazem
seus filhos (as) desde bebê.
Compartilhe PG: Você é de família que frequenta a
igreja há muitos anos ? Qual diferença de quem vem
à igreja desde criança em relação aos valores
culturais e relacionamentos com a sociedade?

