indesculpável?
Porque o homem rejeitou os sinais da criação, as provas que Deus deu
de sua existência e propósito. Não existe nenhuma desculpa para não crer no
criador.

UMA IGREJA FAMÍIA, VIVENDO O AMOR DE CRISTO,
ALCANÇANDO O PRÓXIMO E FORMANDO DISCÍPULOS!
R. Barão de Coromandel, 671 – Barreiro de Baixo-Belo Horizonte/MG
secretaria@centraldobarreiro.com | www.centraldobarreiro.com
+55 31 3384-3915 | @centraldobarreiro (Instagram/Facebook)

O SACRIFÍCIO DE JESUS E A IRA DE DEUS
SEMANA I – 04 A 10/03
Texto Base: Romanos 1.18-23
A Bíblia diz em Romanos 1.18-23 que a ira de Deus se revela do céu contra toda
impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira
divina (Grego = orge) não é uma emoção instantânea, mas é uma decisão justa,
pensada e planejada por Deus. O objetivo da ira é manifestar sua misericórdia,
a justiça e salvar todos quantos creem no seu filho Jesus Cristo. Ao estuda-la
iremos valorizar mais a nossa salvação.
Existem cinco razões por que Deus executa a sua ira sobre a
impiedade dos homens:

v.21) “Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram
como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus
próprios raciocínios, obscurecendo-se lhes o coração insensato.”
A ingratidão e falta de adoração resulta em mente vazia, imaginações vãs, vida
sem propósito, coração coberto por trevas, insensível e blindado. Já percebeu
como se tem inventado coisas para substituir a presença de Deus?
vs. 22-23) “Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e
mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem
de homem corruptível bem como de aves, quadrupedes e répteis.”
O que é idolatria para você?
O orgulho enlouquece e afasta o homem de Deus e longe de sua presença ele
cria seu próprio panteão de deuses para se sujeitar a eles; trocam o real pelo
irreal.
Vivendo o amor de Cristo
Em grupos conversem sobre: "Hoje Deus se manifesta mais com
misericórdia ou com justiça sobre as pessoas?" Ore uns pelos outros.
RECONCILIAÇÃO
SEMANA II – 11 A 17/03

v. 18) “Por causa da injustiça em que vivem e porque detém a
verdade pela prática da injustiça.”

Texto Base: II Coríntios 5.18-20

Sua ira é contra aqueles que reprimem a verdade com seu estilo de vida imoral
e injusto. Se alguém detém qualquer aspecto da Bíblia, age como ímpio.

A reconciliação é um dos pilares da fé cristã, pois ao ser reconciliado com Deus,
Ele santifica e garante a glorificação do indivíduo. Se uma pessoa vive insegura,
com medo, sem alegria, sem paz e segundo o mundo, ela não experimenta o
poder da reconciliação.

vs. 19) “Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto
entre eles porque Deus lhes manifestou.”
Para agradar a Deus é preciso andar com consciência limpa e segundo a
palavra. Deus se ira porque os homens tendo consciência de que Ele existe, o
rejeitam.
Leia o versículo 20 e responda: Porque todo homem que não crê em
Deus é

O verbo grego "Katallasso" é a palavra para reconciliação em (II Co 5.18), esta
não se aplica as boas relações, mas significa eliminar a inimizade entre duas
pessoas e produzir santidade. Deus se opunha a nós por causa do pecado e ao se
reconciliar conosco Ele é a nosso favor.
Como podemos aplicar a doutrina da reconciliação a nossa vida?

v.18) “Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou
consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da
reconciliação.”
O que é ? Quem faz?
• A primeira questão é aceitar o fato de que o pecado nos separou de Deus.
• A iniciativa de buscar e de se acertar com Deus é Dele e nunca nossa.
• A reconciliação é feita por meio de Cristo e mais ninguém. "Ele é o único
caminho"
• Ser reconciliado implica em servir a Deus reconciliando os outros através de
Cristo.
v.19) “Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o
mundo, não imputando aos homens as suas transgressões; e nos
encarregou da palavra da reconciliação.”
•
•
•

No evangelho não existe lugar para separação, racismo, classes, tribos ou
castas.
Em Cristo, Deus está sempre unindo as pessoas e nunca criando barreiras
ou dividindo-as.
A reconciliação em Jesus Cristo foi integral: para todos e para sempre.
Ainda que sofrêssemos eternamente, isto não satisfaria a Deus, e não
serviria para cada um de nós.

PROGRAMAÇÃO
AGENDA SUJEITA ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.
INFORMAÇÕES: +55 31 3384-3915

SEMANA DO CLAMOR
2019

10 A 13
MARÇO
07 A 10
ABRIL

DOM ÀS 10H, 17H E 19H
SEGUNDA A QUARTA
7H, 15H E 19H30
TEMPLO

CURSO DE CASAIS

INÍCIO
18
MARÇO

SEGUNDA ÀS 20H
TEMPLO
INFO: +55 31 3384-3915

ENCONTRO DE
MULHERES
EU ME DEIXO CURAR
DE DENTRO PARA
FORA

05 A 06
ABRIL

SEXTA E SÁBADO
INSCRIÇÕES:
+55 31 3384-3915
R$ 30,00

INTIMIDADE
ACAMPS
ADOLECENTES

18 A 21
ABRIL

SÍTIO RECANTO CENTRAL
INFO: CULTO
ADOLECENTES
SEXTA ÀS 20H

CURSO DE BATISMO

28 ABRIL A
19 MAIO

AOS DOMINGOS ÀS 18H
ANEXO ADM
INFO: +55 31 3384-3915

v.20) “De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus
por nós vos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo que vos
reconcilieis com Deus.”
Quais são as finalidades?
• Jesus eliminou para sempre a causa da inimizade o "pecado", afim de
gerar santidade para nos manter em paz e harmonia com Deus.
• Reconciliar não se trata só voltar-se para Deus, mas sim de permanecer
Nele.
• Nos tornamos amigos de Deus afim de reconciliar outros a Deus por
meio de Jesus Cristo.
Vivendo o amor de Cristo
Leiam Efésios 2.14-17 e respondam quais são os dois meios divinos para
reconciliar as pessoas, a cruz e o corpo (pequenos grupos), depois orem uns
pelos outros.

MINHA ALMA CHEIA DA
PRESENÇA DE DEUS
ENCONTRO DOS
HOMENS EM FOCO

04
MAIO

ENCONTRO COM A
CRUZ

18 E 19
MAIO

SÍTIO RECANTO CENTRAL
INFO: +55 31 3384-3915

BATISMO
ALELUIAAAA!

19
MAIO

DOMINGO ÀS 19H
TEMPLO

PR. DANIEL SAMPAIO
PR. OTAVIO DI LORENZO
SÍTIO RECANTO CENTRAL
INVESTIMENTO: R$ 50,00

Orar pelo Pastor Daniel Sampaio e sua família, pelo dirigente e os membros
do seu GCEM e pela Igreja Família todos os dias.

