







ALVOS DE ORAÇÃO:
1000 DISCÍPULOS PARA JESUS;
MULTIPLICAÇÃO DAS CÉLULAS;
PROJETO NEEMIAS;
AMPLIAÇÃO DO SALÃO;
PROJETO NATANAEL;
NÚCLEO NO BENEDITO BENTES;
COMUNIDADE EVANG. DE SERRINHA

FOI POR AMOR

JUNHO

Pais acertem o
pagamento da
Revistinha
do seu filho(a).

Introdução: Pr Manacés neste domingo nos levou a refletir sobre nossa
postura como cristãos, a frieza e a falta de amor de uns pelos outros, e nos
fortaleceu lembrando que, Deus está no controle de tudo e nos deu autoridade
em Jesus para sermos mais que vencedores!
PONHA EM DISCUSSÃO:
1. Comentem: Baseados no que lemos em Isaías 53, o que você faria por quem
não ama? Respostas variadas
2. Comentem: Porque os Judeus e os homens na atualidade continuam
rejeitando a Jesus, nosso messias?

Respostas variadas: Os Judeus esperavam um messias militar, não um homem
comum falando do negue-se a si mesmo e amar os que nos odeiam, como
acreditar num broto tenro, raiz saindo de uma terra seca. Na sociedade atual
não é diferente, as pessoas vivem fundamentadas em suas concepções
pessoais, cheias de orgulho, não aceitam o negue-se a si mesmo, o mundo é
muito mais atrativo!

Dia 24

3. Qual deve ser a nossa postura como cristãos fundamentados no versículo 7:
“Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca; como um cordeiro
foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus
tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca”. Respostas variadas

27 – Reunião para Mulheres

Dia 2 às 19h

PROGRAME-SE
24 – Marcha do Amor
Dia 29 – Noite de Talentos
(Festa Temática: Roupas Hebraicas)

4.Qual era a intenção do Pai em permitir o sofrimento do messias em Isaías 53
10. “Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e, embora
o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e
prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão”. 11.
Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito; pelo seu
conhecimento meu servo justo justificará a muitos, e levará a iniquidade,

Respostas variadas: O propósito do sofrimento messiânico foi para nos redimir
do pecado afim de que sejamos a herança dele e nele sejamos justificados
diariamente.
5. Comentem: Fundamentados em Efésios 2: 6. “Deus nos ressuscitou com
Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus”, Como
deve ser a minha postura diariamente diante das adversidades, tentações e
opressões pelas quais passa todo ser humano?

Resposta variadas: Deus nos ressuscitou com Cristo e espiritualmente não
devemos nada a Satanás, estamos assentados com Cristo nos Lugares
celestiais, dominado sobre principados e potestades, independe das
circunstâncias, Deus está no controle de tudo e nos deu autoridade em Jesus
para sermos mais que vencedores!
Pr. Manacés dos Santos – 10/06/2018

