
 
 
  

  

 

 

reunião em torno da busca do evangelho que 

transforma que corrige que restaura e cura? Não 

temos muitas de nossas famílias chorado porque 

não temos mais a família em torno da fé e muitas 

vezes perdida por valores destrutivos da 

sociedade. 

 

O Espirito Santo continua agindo na história da 

igreja e há em nossos dias uma intensa busca por 

pequenos grupos. Em meio a este clamor eu penso 

que, se cada família fosse este pequeno grupo da 

igreja para oração, refletir sobre a mensagem do 

domingo, fosse um lugar de acolhida para seus 

vizinhos, imagino  que Deus faria um novo 

avivamento, como foi dos discípulos, que poderá 

salvar muitas famílias e transformar a sociedade 

de forma consistente. No meu entendimento ao 

ver na teologia histórica o agir de Deus pelo 

evangelho em contextos das famílias, talvez 

tenhamos um mundo mais humano, mais 

dependente da graça e da misericórdia de Deus, 

pois o evangelho que por si só é o poder de Deus 

para salvar a todo que crê! Precisamos de famílias 

aos pés de Cristo!   

 

 Desafio: Deixo a resposta para você : O que o 

evangelho pode fazer na minha família ? 

 

Qual é a vontade de Deus para minha família a 

partir do estudo ? 

 

Perguntas para seu PG :  

 

O discípulo de Jesus deve começar compartilhar o 

evangelho onde ? Templo / Familia ? 

 

Como você entende qual é a vontade de Deus para 

sua família, após este estudo ? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Concluindo – O texto que lemos mostra a 

história da igreja fundamentada numa pratica de 

comunhão de casa em casa, ou seja, muito 

próximo ás famílias. Penso que Deus escolheu esta 

metodologia para revelar o evangelho e a partir das 

famílias para que o evangelho penetrasse como sal 

em meio à sociedade que estava sendo corrompida 

por violências, por injustiças, por uma religião 

corrupta com romanos. Não foi no templo que ele 

começou a influenciar o mundo, mas de casa em 

casa.   

 

Os dias de hoje são diferentes, mas queria refletir. 

Será que nos distanciamos muito desta prática de 

reunir a família para que Deus se revele entre nós, 

com evangelho, com cura, com restauração, com 

esperança, com ensino? Temos deixado para os 

momentos formais da igreja?   

 

Será que nos distanciamos desta prática como a 

igreja em Éfeso também tinha deixado suas 

primeiras obras? A igreja de Éfeso foi elogiada por 

sua dedicação e preocupação com os falsos 

profetas, porém, a exortação era para refletir e 

voltar as primeiras obras ou seria movido o 

candeeiro (apocalipse 2:1-7) .Será que para nós 

poderíamos dizer que seria Voltar a ver o 

evangelho na família? 

 

Temos muitas razões para reunir a família para 

comer, beber, assistir filme, futebol, e passamos 

horas com estas coisas, porém entre estes 

momentos importantes, onde está a nossa 

Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e 

tua casa – Atos 16:31 

Qualquer que fizer a vontade de Deus, 
esse é meu irmão , irmã e mãe Marcos 
3:35 

Em ti serão benditas todas as famílias 

da terra Gênesis 12:3 b 

-Foi em Betânia na casa de Simão o leproso, que 

uma mulher derramou perfume , um  

 bálsamo caríssimo . (Marcos 14:3) ; 

-Foi na casa de João Marcos que Jesus mandou 

preparar num cenáculo mobiliado a  

  ceia da páscoa que antecedia sua morte; (Marcos 

14:15); 

- Jesus disse a Zaqueu, me convém ficar em tua 

casa (Lucas 19:2-10) e lá o  

  evangelizou; 

-Jesus foi à casa de um Fariseu que o convidara 

para um jantar, ali uma mulher derramou um vaso 

de perfume e ele ensinou sobre perdão e salvação 

daquele mulher (Lucas 7:45-50); 

 

A teologia histórica  nos ensina que Jesus escolheu 

o contexto dos lares/famílias para revelar a graça 

curadora, a graça da salvação, libertação de 

opressão espiritual , comunhão, capacitação para 

seus discípulos, tudo em contexto de famílias, 

incluindo sua própria casa. Podemos imaginar 

Jesus realizando estes sinais do reino com a 

família ao redor, vendo , ouvindo, assistindo, 

alguns recusando, outros se convertendo. 

 

Obs: Teologia histórica estuda o caminho do 

evangelho pela igreja cristã.  

 

2. Na historia da igreja -  Ainda podemos 

lembrar da conversão do carcereiro que oprimiu 

Silas e Paulo como foi evangelizado e batizado 

com sua família em sua casa (Atos 16) ; a família 

de Lídia (Atos 16 ), a evangelização que Pedro 

realizou com Cornélio em sua casa com seus 

familiares e amigos (Atos 10) . O dia do 

pentecostes, a jornada de Paulo na casa de  Áquila 

e Priscila ( Atos 18:3) Na casa de João marcos 

oravam pela libertação de Pedro (Atos 12:12) etc 

...   



 

QUEM SOMOS? 
 

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. 

 

 
 
 
 

VISITANTE 

 
 SUA PRESENÇA NOS ENCHE DE ALEGRIA! 

 

 

 
ANOTE EM SUA GENDA NOSSO 

PRÓXIMO ENCONTRO NESTE PEQUENO 

GRUPO SERÁ DIA: 

 

______/______/_______ 

 

 

 

 

Aanote  

 
 

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

14h00 pelo telefone 2597-0187 ou por e-mail: 

metodistaguafria@uol.com.br  

contato@igrejametodistaaguafria.com.br 
 

Obs.: 6ª feira – Folga pastoral 

 

 
 

 

AGENDA PASTORAL 

 

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 
 

 

 
 

 

 

 

 

Nome  dia motivo 

  

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

PARA SE TORNAR MEMBRO DA IGREJA 

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.  

 

 

 

ESBOÇO MENSAGEM Ano 2015       
                 TEMA: Família 

          Mensagem dia.25.10.15      

 

Atos 2: 42 – 47 -  Família – O que o evangelho pode 

fazer nela ?  

 

1. Família – queridos irmãos e irmãs na 

teologia histórica  nós podemos observar a 

importância das famílias no processo de revelação 

do evangelho na fé cristã. Os eventos mais 

significativos na ação de Jesus foram ao contexto 

de famílias em sua maioria. O ministério de Jesus 

de cura, ensino, exortação, evangelização 

ocorreram em grande parte em contexto famílias: 

 

- Casa de Simão e André – Cura da sogra de Pedro 

(Marcos 1:30); 

- Jesus abriu sua casa para receber pessoas 

(Marcos 2:31-35);  

-Foi na casa do chefe da Sinagoga, Jairo que Jesus 

ressuscitou sua filha (Marcos 5:22)  

- Foi numa casa (família) anônima indo para Tiro 

que a mulher Siro- Fenícia  

  impressionou o Senhor com sua fé (Marcos 

7:29); 

- Foi em casa que Jesus ensinou discípulos o 

porquê não conseguiram expulsar um  

  demônio (Marcos 9:28); 

-Foi em sua casa em Cafarnaum que Jesus ensinou 

seus discípulos sobre “quem quer  

 ser o primeiro , será o ultimo de todos (Marcos 

9:35); 

Estamos orando por  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

Líder do PG : Inicie a reunião com quebra gelo: 
Fale sobre família ; 

 
Tenha momento de louvor;  

 
Pergunte se há algum testemunho breve ; 

 
Compartilhe a mensagem impressa; 

 
Pergunte se há alguma necessidade de oração; 

 
Fale sobre atividades da igreja; 

 
Seja pontual no horário do inicio e termino;  
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