4.
Separei duas das parábolas:
Primeira - Quem tiver 100 ovelhas e perder uma
delas não irá à busca da que se perdeu? Muitos
eram pastores de ovelhas! As ovelhas eram
fundamentais para a sobrevivência social, moeda
de troca, oferta nos cultos, dava lã e isso gerava
outros produtos que seriam vendidos. A ovelha
era um animal dócil e lerdo, ficava muda diante
dos tosquiadores. Um animal que dependia
totalmente do seu pastor, dos seus cuidados
contra ladrões e predadores. Elas se perdiam com
facilidade. Quando isso acontecia não adiantava
ficar esperando , ela não voltaria, tinha que ir
procura-la.
Segunda - A mulher que perdeu uma moeda
(dracma). Dracma representa um denário
(romano), este era o valor do salário de um dia. A
mulher tinha dez e perdeu uma. Por que ela
procura tanto aquela moeda? Conta-se que as
mulheres judias ajuntavam 10 moedas para
montar um bonito colar com dez moedas para o
dia de seu casamento. A maior parte da
população era pobre, ao perder a moeda, ela
pega vassoura no chão de terra batida e começa
varrer toda casa. As casas eram escuras precisava
de candeia (apaga com vento) e essa procura era
difícil para encontrar, principalmente se for de
noite.
Jesus
disse
que
ela
procurou
“diligentemente” até encontra-la. A mulher não
ganhava como os homens um denário por dia,
mas dizem alguns comentaristas, ganhava meia
dracma por dia. Portanto dez moedas era quase o
salário de um mês; Quando acha, ela chama as
amigas (amigas da noiva), e há alívio, festa,
alegria, sentimento de paz e festa!

6. Desafio:
5.

Concluindo:

Jesus queria que refletissem assim como a ovelha
perdida é preciosa para seu dono, também as
pessoas que andam sem rumo, carentes de
cuidados, carentes de alimento espiritual e
material, pessoas que foram enganadas, pessoas
que estavam sendo explorada pelo sistema
romano, pessoas que estavam sem amigos,
pessoas que não tinham autoestima, que vivam
invisíveis, pessoas que não se sentiam dignas de
cultuar a Deus, estas pessoas são valiosas para
Deus que as procura para pô-la entre seu rebanho
e o objetivo é a alegria do Senhor, dono de todos
os seres humanos.
Jesus ainda diz que esta alegria no céu é
comparada com a mulher que tem planos para si,
mulher fragilizada que esperou a oportunidade de
casar-se, tudo estava bem encaminhada, ela tinha
confeccionado seu colar precioso, mas não
poderia ir sem o colar, não poderia se apresentar
para a realização de seu sonho de gerar filhos, ter
um marido ao seu lado, ser parte da sociedade e
estar ameaçada pela perda da moeda, tão
valiosa. Ela procura intensamente até encontrar.
Quando encontra, seu interior se enche de paz e
alegria, chama as amigas, há festa, há alegria.
Assim Deus fica feliz quando encontra o que lhe
pertence. Deus ama fazer festa no céu quando
uma pessoa se deixa encontrar, quando uma
pessoa se deixa ser cuidada, quando uma pessoa
se deixa ser valorizado por Ele. Há festa, há
alegria no céu!
Pergunte :

Há algo que você poderia comparar que traria
grande alegria se reencontrasse? Algo de valor
que tenha perdido? Assim é a alegria de Deus!

Deus está aqui, tão certo como ar que respiro.
Você amigo (a) talvez esteja refletindo como
Jesus propunha no inicio de nossa palavra. Volte
a refletir! Deus está em sua procura? Você é esta
pessoa que Deus está querendo cuidar, tratar as
feridas, livrar dos buracos onde caiu? Você é a
pessoa que Deus está procurando e que muitos
dizem que não vale nada, que não presta que não
faz nada direito? Deus está te procurando
“diligentemente” sabe por quê ? Porque Ele quer
fazer festa no céu, como o filho pródigo que volta
para o lar! Ele quer se alegrar! Você tem um
grande valor que não sabe. Jesus te ama a ponto
de morrer por você! Você é esta pessoa? Você é
este amigo?
Cântico: Quero que valorize o que você tem

PROGRAMAÇÃO SEMANAL
CULTO: Domingo - 09H00 e 19H00
ESCOLA DOMINICAL: Domingo – 10H15
Salas: Crianças, Juvenis, Jovens e Adultos.
Classe Temática: Compartilhar da Fé.
PEQUENOS GRUPOS:
2ª feira
- Líder Kathia - R. Maria Bandini Savoy, 229 Pq Mandaqui – 14H30
- Líder Maria José – R. Albertina V. S. Gordo, 270 Vl. Aurora – 14H30
- Líder Sonia – R. Daniel Maletini, 725 Vl. Aurora - 14H30
- Líder Roberta – R. Gênova, 144 Palmas do Tremembé -14H30
- Líder Itma – Av. Santa Inês, 1045 apto 51 Pq Mandaqui – 20H
- Líder Marcos Yabe -: Rua Domingos José Sapienza, 101 -20H
3ª feira
- Líder Cezar – R. Voluntários da Pátria, 3851/121 Santana - 20H
- Líder Paulo Silas – R. Corneteiro Jesus, 318 Água Fria – 20H
4ª feira
- Líder Ana Paula – R. Itabira, 400 Apto 31 Bl. 1 Pedra Branca – 20H
- Líder ; Serginho - Av. Ultramarino, 410. Mandaqui – 20H
6 Feira
Líder André - R. Voluntários da Pátria, 4280/53 Mandaqui 20H15
Líder : Luís Fernando - R. Aurora M. Nascimento , J.Nova rural 20H
REUNIÃO DE ORAÇÃO: 4ª feira - 20H00
QUINTA DA BENÇÃO: 5ª feira –20h15 min

Você sente que Deus está te procura comunicar
seu amor a você ?

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.

13/09/2015
TEMA: CULTO DO AMIGO

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 amigos ;

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;

P a s t o r e s:

Rev. Luis 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

Você é importante para Deus !
Lucas 15:1-10
1. Jesus sempre deu muita atenção a todas as
pessoas. Lucas registra que “todos” os
“publicanos” e “pecadores” se aproximavam
para ouvir. Havia certa discriminação com as
pessoas que trabalhava para os romanos. Os
fariseus e os escribas observando a atitude de
Jesus criticaram. Achava absurdo Jesus dar
atenção àquelas pessoas, então Jesus conta
uma parábola.
2. Parábola: Uma “estória” que exemplifica
uma realidade conhecida pelo ouvinte para
dar um ensinamento de valor moral ou
espiritual.

VISITANTE

SUA PRESENÇA NOS ENCHE DE ALEGRIA!

ANOTE EM SUA GENDA NOSSO
PRÓXIMO ENCONTRO NESTE PEQUENO
GRUPO SERÁ DIA:
______/______/_______

3. A mensagem: Jesus não discriminou, mas
fez pergunta a todos os presentes: “Qual
dentre vós”? O Senhor sempre estimulava a
reflexão das pessoas. Por que você está aqui
hoje? O que Deus quer falar com você nesta
noite? As circunstâncias de sua vida querem
te conduzir ao que Deus quer lhe falar? Você
crê que Deus está comunicando conosco por
Sua Palavra?
PG: Você já foi discriminado alguma vez?
Compartilhe!

