Aplicação –

1. O Livro de Hebreus - É um livro que
enfatiza a fé. A fé em Jesus Cristo como superior a
tudo que o judeu poderia comparar . Ele é o
sacrifício perfeito, Ele é a salvação, Ele é o sumo
sacerdote, Ele tem aliança superior a de Moisés,
Ele é o autor da fé. Os dias em que foram escritos
o livro eram de muitas tensões entre os judeus, os
cristãos, as perseguições do império. Eles
precisavam estar unidos na fé e suportar todas as
lutas que estavam vivendo. O justo viverá pela fé,
Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, A
fé é o firme fundamento das coisas que se
esperam e a convicção de fatos que não se veem.
Os cristãos precisavam se fortalecer a fé no
autor e consumador da fé, fixar seu olhar, não
recuar e seguir firme ! São citações contidas ao
logo da carta aos Hebreus.

Então o capitulo quatro faz uma alusão a confiar
na Palavra de Deus, em Jesus como um sumo
sacerdote, se entregar a Ele pela fé, pois Ele não é
como os sumos sacerdotes que eram indicados
pelos romanos, Ele foi enviado por Deus. Os
sacerdotes humanos precisavam apresentar
sacrifícios por seus pecados, Jesus entregou sua
vida sem pecados. O sacerdote humano é rodeado
de fraquezas, Jesus conhece nossas fraquezas pois
viveu entre nós.

. 4.

O capitulo estimula aos cristãos a se aproximar do
Senhor, se firmar em suas Palavras, achegar
confiantemente ao trono da graça, pois nele as
misericórdias se renovam cada manhã, confiar nos
seus cuidados, pois sua Palavra é socorro em
ocasião oportuna.

2.
O cap. Quatro – enfatiza que Jesus é o
sumo sacerdote, nomeado por Deus, que assim
como o sumo sacerdote tinha suas habilidades nos
sacrifícios de holocaustos, Jesus tinha em sua
Palavra de Fé o instrumento como a faca que corta
os holocaustos. A palavra de Deus é apta, é boa, é
apropriada, é consagrada para ajudar o homem a
entender os propósitos do seu coração, os
pensamentos, as juntas e medulas são separadas
como deve ser o discernimento da vontade divina.
A palavra de fé vem na Palavra de Cristo, Nela
está o descanso de Deus, Nela deveriam os cristãos
buscar refúgio e seguir sem esmorecer. O texto
que antecede relembra a experiência no deserto
quando os hebreus saíram do Egito e no caminho
se afastaram da palavra de Deus em Moisés, e no
caminho pereceram, não entraram no descanso,
porque não creram nas promessas, na palavra de
Deus.

3.
Conclusão – Os cristãos deveriam se
firmar no Senhor em meio às ameaças da fé, da
vida, dos bens. Deveriam buscar entendimento na
palavra de Deus, pois Ele é eficaz para ajudar a
discernir toda insegurança que tinham nos
corações. A palavra de Deus daria maior segurança
que qualquer outra aliança na história do povo
hebreu!

Salmos 46:1 diz que o “Senhor é presente na
hora da tribulação” ; o salmistas Davi disse
que “ O Senhor é meu pastor , nada me
faltará” ; Jesus disse “ Todo que está cansado e
sobrecarregado que o siga , que aprenda sobre
Ele e achará descanso para sua alma” ; “Jesus
disse quem me segue não andará em trevas”
Jesus falou aos seus discípulos : “No mundo
passareis por tribulações tenha bom ânimo, Eu
venci o mundo” ;

Romanos 10:17: A fé vem pela
pregação e a pregação pela Palavra de
Cristo!

Qual é o seu momento? Está vivendo
momentos turbulentos que estão desafiando
sua fé ? A Palavra de Deus pode ajuda-lo a
discernir este tempo em sua vida. A palavra de
Deus quer te conduzir a descansar nas
promessas do Senhor ! Aproxime-se
confiantemente ao trono da graça de Deus, Ele
é seu amigo !

Talvez você já saiba de tudo isso, porém esteja
enfrentando um momento muito difícil. A fé é
a resposta para que você entre no descanso do
Senhor. A fé que entrega o caminho a Deus, a
fé que perdoa, a fé que ajudará a amar e, a fé
que vai levar você a enfrentar muita dor, mas
com a certeza de que o Senhor caminha
juntamente contigo no meio das provações.
A palavra de Cristo é nossa amiga para gerar a
fé em Deus e Nele descansarmos!

Ora a fé é a certeza de coisas que se
esperam, a convicção de fatos que se
não veem. Hebreus 11:01
Por isso, restabelecei as mãos
descaídas e os joelhos trôpegos
Hebreus 12:12.

Perguntas para seu PG :
- Como deve ser a fé de um discípulo de Cristo ?
- Para você (discípulo) Qual diferença entre fé e
esperança ?
- O que significa entrar no descanso de Deus ?

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 comunhão e fé ;
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:
______/______/_______

ESBOÇO MENSAGEM Ano 2015
TEMA: comunhão
Mensagem dia.11.10.15

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

A palavra de Deus, uma amiga em ocasião
oportuna
Texto Hebreus 4:12-16
Introdução: A bíblia nos retrata o sofrimento
humano em muitos momentos. Também retrata a
fé como suporte para vencer o sofrimento. Muitos
sofreram por conta da sua fé.
Nossos irmãos no passado, além dos sofrimentos
comuns de sustentação da vida, de opressão
romana, também viviam as dificuldades da fé, em
sustentar sua fé em Cristo. Estamos em vantagens
porque não morremos, no Brasil, em função da fé
que abraçamos.!
Portanto vencer pela fé as lutas que você está
passando é um risco muito menor que nossos
irmãos que nos legaram a fé em Cristo !
Abrace a fé que vem pela Palavra de Deus !

