3.
Conclusão - O que Paulo pediu a Deus:
Que tivessem percepção ( percepção moral e
espiritual relativo a ação prática). Paulo pede a
Deus que conceda aos discípulos esta capacidade
de pratica missionária. O próprio Paulo estava
sendo assistido pela igreja, na preocupação, no
sustento, no amor. Paulo havia enviado Epafrodito
que por sua vez chegou perto da morte por
preocupações e zelo pelos irmãos em Filipos.
Paulo instrui acerca de Cristo. Timóteo auxiliava
no evangelho era alguém que tinha cuidado com
os interesses daquela comunidade (2:20).
4.O testemunho dos PGs - Tenho acompanhado
nossos PGs, os lideres e como estão se dedicam.
Algumas pessoas são acompanhadas em suas
enfermidade dia a dia , como foi o caso da irmã
Rute. Outros estão sendo assistidas em suas
necessidades espirituais e na amizade em
momento solidão, crises, muitas pessoas são estão
sendo ouvidas, participam das orações, de
amizade, de ajuda. Estamos evangelizando,
orando, intercedendo e colocando a igreja para
servir. Digo constantemente que a estrutura da
Igreja é para cooperar com o discipulado.
Desde que iniciamos o projeto de discipulado
tenho repetido aos lideres que discipulado é uma
forma de pastoreio; pastoreio não é uma função do
pastor (é também), mas um ministério de toda
igreja: Eu cuido de você, você cuida de mim,
Deus cuida de nós! Deus tem cuidado de pessoas
que estão ao nosso redor. Que benção!

5.
Objetivo: Nosso objetivo é transmitir o
amor de Deus, é comunicar sua graça, é repartir
nosso tempo, dons e talentos, e conforme o Senhor
permitir , fazer discípulos(as) do Senhor Jesus!
Por isso como também oramos para que toda igreja
se envolva, toda igreja tenha percepção e seja
cheia de frutos de justiça até o dia de Cristo nosso
Senhor!

6.
Desafio e Oração: Nossa oração é de
gratidão a Deus , pois como aquelas pessoas que
Paulo citou na sua carta, nós estamos vivendo esta
experiência de crescer no amor, de crescer na
graça, de participar dos sofrimentos uns dos
outros, como um corpo. Não somos uma igreja que
se reúne no final de semana apenas, somos um
corpo em constante contato, devemos crescer nesta
graça, neste serviço. O amor não é extático.

Devemos crescer em números, crescer no amor,
crescer no serviço, crescer na comunhão, crescer
na esperança até o dia do Senhor, pois Ele vem e a
igreja precisa estar fortalecida, na pratica do
evangelho, não em modismos, não em consumo,
não somente numa fachada, mas como um corpo,
consistente onde um conhece ao outro, onde o
amor é praticado e não consumido, onde o Senhor
dos exercidos é ouvido e não idolatrado.
Pergunte :

De que forma as dependências da Igreja
pode cooperar com o discipulado ?
Reflita
Discipulado é Relacionamento,
amizade. Estudo bíblico é na Escola
Dominical !

Como o discipulado nos faz crescer em
amor ?

Devemos ser um lugar aonde, o Senhor que nos
conduz e segue a nossa frente, e não atrás de nós
para cumprir nossos desejos!
Há cristos falsos, profetas falsos, irmãos falsos,
que ficarão e não subirão, pois são como
cisternas rotas que não retém água: Normalmente
estes não tem tempo para a missão, não tem
tempo para orar, não tem tempo para ser ou fazer
discípulos, tem ouvidos para ouvir mas não ouve,
tem olhos para ver mas não vê, tem templo, tem
musica, tem pregadores, tem milagres, tem poder ,
mas não tem a graça de Deus (ganha o mundo e
está perdendo muitas almas egoístas).
O discipulado nos leva a humildade ao
compromisso com o irmão e irmã, portanto, igreja
do Senhor, crescei na graça, no conhecimento, na
percepção e sirvamos ao Senhor.

Desafios:
O discípulo e discípula de Cristo não guarda as boas
novas para si mesmo, antes o reparte .
Quem gostaríamos que estivesse neste pequeno
grupo para que conhecesse mais sobre discipulado
cristão ?
Compartilhe , ore , e convide-o confie na graça de
Deus , assim o senhor acrescentará novos
discípulos(as)!

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.

TEMA: MISSÃO
16/11/2014

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 Missão;
Tenha momento de louvor;
Pergunte se há algum testemunho breve ;

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

Pergunte se há alguma necessidade de oração;

14h00 pelo telefone 2597-0187 ou por e-mail:
metodistaguafria@uol.com.br
contato@igrejametodistaaguafria.com.br
Obs.: 6ª feira – Folga pastoral

Fale sobre atividades da igreja;

VISITANTE

Compartilhe a mensagem impressa;

Seja pontual no horário do inicio e termino;

Aanote

SUA PRESENÇA NOS ENCHE DE ALEGRIA!

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

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

Tema : Discipulado – Eu cuido de você , você
cuida de mim, Deus cuida de nós.
Filipenses 1:01-11.
Introdução : Hoje quero compartilhar sobre o
Discipulado que nossa igreja tem abraçado. Talvez
você não saiba como estamos caminhando. Ao ver
este lindo cartaz, você talvez pergunte, mas o que
é isso? Como faço para participar? O que é isso?
Discipulado é um jeito de ser IGREJA onde
cuidamos e evangelizamos uns aos outros.
1.Carta aos Filipenses é marcada por gratidão de
Paulo àqueles irmãos e irmãs que lhe assistiram
durante sua prisão(provavelmente em Roma) . É
uma carta com gratidão, exortações, intercessões.
Uma carta que estimula a trabalharem unidos até o
Dia de Cristo.
2.
A oração de Paulo: Paulo intercede para
que o amor deles aumentasse mais e mais em
pleno conhecimento de Jesus Cristo e percepção
até o dia de Cristo, com muitos frutos de justiça.
Há diversas citações de pessoas que Paulo
reconhece
como
cooperadores:
Timóteo,
Epafrodito, Evódia, Síntique , Clemente. Fala de
como doaram suas vidas pelo evangelho. Diz que
“Foi-nos concedido a graça de padecer por
Cristo Jesus,não somente o crer.” (1:29).
Percebe-se em Paulo, nesta carta, sua consciência
de que estava pronto até para morrer pela causa de
Cristo, mas um reconhecimento do quanto àquela
comunidade lhe era importante na obra de Cristo.

