1.
A carta de Paulo - É uma carta que contém
ensinamentos doutrinários diversos. Uma carta escrita
para doutrinar Judeus e Gentios sobre uma única fé em
Cristo (justiçado pois pela fé em Cristo , cap. 5). Esta
era uma comunidade que Paulo ainda não conhecia
pessoalmente.
2.
O texto: Particularmente no texto que
separamos Paulo está se dirigindo a parte judaica
daquela comunidade que tinham sido batizados e
tinham renunciado viver pelo pecado para viver como
servos de Cristo pela obediência ao Senhor (6:18). Eles
criam na salvação e na ressurreição. Portanto, Paulo
está ensinando a não viver dominados pelo pecado e
utiliza a compreensão que tinham da lei como
pressuposto para seu ensino (7:1). A partir de então
Paulo faz uma explicação pedagógica a fim de que
compreendessem a benção espiritual em Cristo Jesus.
Esta em Cristo era algo que estavam aprendendo.
3.
O exemplo: Paulo então diz que a lei de
Moisés é boa, santa e justa(7:12), porém a lei realçava
o pecado. Como exemplo ele disse “ Não cobiçarás,
portanto o pecado, tomando ocasião pelo mandamento,
despertou em mim toda sorte de concupiscência...” A
lei não tira o pecado , mas realçava o pecado presente
no coração. O pecado aqui é a violação dos valores
morais e éticos que os judeus não conseguiam viver em
sua plenitude, para tanto, os sacrifícios de animais era
uma forma de abrandar a culpa gerada pelo superego.
Não havia paz constante, pois a lei expressa a santidade
de Deus, ela é Espiritual, mas eu (Paulo) vendido ao
pecado.
PG – Como você lida com valores que seus
pais/familiares lhe passaram?

Reflexões
Há algum conflito que você gostaria de
compartilhar conosco ? Como Discípulo
de Jesus devemos compartilhar com
Ele nossos conflitos!

4.
A luta Interior (superego, ID e Ego) - Então
Paulo diz que “ eu não compreendo meu modo de agir,
pois não faço o que que prefiro, mas o que
detesto.(vs.15) ao querer fazer o bem , encontro a lei de
que o mal reside em mim(vs. 21) ... Há uma lei na
minha mente e outra no meu corpo (natureza humana)
chamada lei do pecado. Quem me livrará desta morte ?
Quem tira meu pecado . Quem me aliviará destes
conflitos !
-PG – Alguém no grupo vive esta experiência?
5.
Nós somos assim, diz Paulo - Vivemos em
meio a Conflitos , crises existências a cada nova
mudanças. Por vezes somos dominados por atitudes que
os corroem por dentro, que vão contra valores
recebidos, que são contra os valores sociedade. Há
atitudes que são impulsionadas pelo ID pela violência,
verbal, física, e até moral, há um sofrimento interior,
pois o bem que queremos fazer por algumas vezes não
conseguimos, mas o mal este sim fazemos ? Quem me
livrará desta culpa? disse Paulo ! Então Paulo fala da
graça de Deus em Cristo. Estar em Cristo é que liberta
o ser humano destes conflitos da culpa!. Era necessário
abrir-se para a realidade espiritual da presença de
Cristo e o que Ele fez cumprindo todas as exigências da
Lei para que houvesse: Arrependimento, Conversão e
Paz com Deus. Jesus é quem justifica o pecador,
arrependido. E esta relação é espiritual através do
Espirito Santo. Cap. 8 “Nenhuma condenação há em
Cristo!
PG – Compartilhe: Cristo presente no coração perdoa,
ajuda a todo que está sob a culpa do pecado, Ele
restaura a todo que se arrepende e pede sua graça!

Pergunte :

Vamos orar pedindo perdão a Deus e
deixar que Ele cure e restaure seu
conflito interno !
VOCÊ JÁ SE ENTREGOU A JESUS CRISTO
COMO SENHOR E SEU SALVADOR?

Concluindo :
Paulo explica sobre a graça de Deus em Cristo. Não há
condenação em Cristo Jesus. Todos nós temos estas
leis atuando em nossas mentes e na natureza
(carne/corpo).Não há condenação (Katakrima) (um
julgamento, uma condenação contrária a alguém) . Em
Cristo está a lei da vida, a fonte da vida (Zoé) . O
pecado está na natureza (carne) por isso Paulo então os
adverte em toda carta (gentios e judeus) todos
compareceremos perante tribunal de Deus, não
vivamos inclinados para a carne, mas para o Espírito,
apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo para
instrumento de justiça(Cap.12)
Em Cristo, o Espirito Santo age e nos conduz a Deus, o
corpo(natureza caída) é influenciada pelo pecado , mas
em Cristo há perdão, restauração, promessa de vida e
paz, até o dia da ressurreição quando o Espirito
ressuscitará como fez com Jesus e vivificará nossos
corpos mortais, a vida prevalecerá (vs.11). Em Cristo
há santificação, um processo por toda nossa jornada e a
perseverança na misericórdia de Deus redunda em
Salvação.

Desafio : Amigo/ amiga,
Você está se sentindo culpada o tempo todo por não
fazer o que não queria? Há uma lei mais forte em
seu interior que só traz culpa, divisão, separação,
solidão? Deus em Cristo Jesus te livra da culpa do
pecado e por sua graça infinita oferece através do
arrependimento (entrega/reconhecimento que não
consegue vencer sozinho) e fé no que Jesus fez na
Cruz ao vencer o pecado por nós e cumprir todas as
exigências da lei (Judeus). Vinde a mim e eu vos
aliviarei disse o Senhor. Há amor, há restauração
pela fé em Cristo, para cada dia e não cobrança,
mas libertação pelo perdão, aceite-o e Ele te
esclarecerá, ame-o e renda-se às boas novas vindas
lá do céu! Ele tomou nossas culpas sobre si, não há
jeito para homens, somente em Cristo!

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 Amizade ;

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:
______/______/_______

ESBOÇO MENSAGEM Ano 2015
12/07/2015
TEMA: CULTO DO AMIGO

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
Mensagem Domingo - Romanos 7:15 – 8:11
Os conflitos internos
Introdução: O sentimento de culpa é o sofrimento
obtido após reavaliação de um comportamento passado
tido como reprovável por si mesmo. A base deste
sentimento, do ponto de vista psicanalítico, é a
frustração causada pela distância entre o que não fomos
e a imagem criada pelo superego daquilo que achamos
que deveríamos ter sido.
Superego - É como sensor do Ego. É responsável pelas
normas e valores ensinados pelos pais em relação ao
que é certo e errado para convivência social. Chamado
de complexo de castração. O Superego nos controla e
nos pune, (remorso e culpa) quando erramos e nos
recompensa quando (satisfação ,orgulho) quando
fazemos algo meritório. Ele inibe o ID. É componente
moral e social da personalidade.
O superego faz controle entre o ID (fonte energia
psíquica) e o Ego. O Id não sabe lidar com os instintos
da libido, não admite sofrimento, parte para a violência
e engole o Ego.
O Ego está ligado à realidade (interna e externa) está
ligado as exigências do ID com as exigências do
Superego (determinantes moralidade familiar e social).
O Ego dá equilíbrio, o Ego é o consciente lida com a
memoria, com sentimentos, percepção e pensamentos.
Compartilhe com PG – Há algum psicólogo? Você
já´tinha este conhecimento?

