Jesus Cristo é o resplendor da sua glória

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)

QUEM É JESUS CRISTO – PARTE III
SEMANA I – 08 A 14/10
Quebra Gelo
O que você mais valoriza nos relacionamentos interpessoais?
Jesus Cristo - O herdeiro, resplendor, sustentador e redentor
Texto Base: Hebreus 1.2-3
“Nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu
herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo; sendo
Ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu Ser, e
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo Ele
mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da
Majestade nas alturas. ”
Jesus Cristo é o criador e herdeiro de todas as coisas
Jesus Cristo é o criador de todas as coisas, e o filho unigênito "único" de Deus,
por isto Ele é o herdeiro de todas as coisas. E isto inclui que Ele herdou você e
eu também.
Em Efésios 1.10 diz: para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer
convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que
estão na terra. Convergir é estar em uma única direção e alvo.
O que você pode fazer para que sua vida tenha como foco a glória de Cristo?
Perdoar, considerar, servir os outros com suas orações e seus bens,
evangelizar!

O filho é o resplendor da glória de Deus. Por exemplo: O sol que você vê,
representa Deus Pai, o calor que você sente, representa o Espírito Santo, mas o
brilho que irradia e ilumina sua vida é Jesus. Nós também somos chamados de
luz do mundo! Leia 1ª João 1.7 e responda o que o cristão experimenta quando
anda na luz? Ele tem comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo
nos purifica de todo pecado.
Jesus Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder
Deus criou o universo seu próprio filho Jesus Cristo (Cl. 1 .16). O universo tem
uma parte da essência de Deus nele, é por isto que Jesus Cristo pode não só
sustentar, mas Ele movimenta o universo e as pessoas para cumprir os
propósitos de Deus.
Citemos exemplos bíblicos onde Jesus usou a palavra para transformar vidas.
Havendo Ele mesmo feito a purificação dos pecados
Ele mesmo fez a purificação dos pecados, para restaurar o relacionamento do
homem a Deus. Não temos ideia de como aquele que é santo e puro, sofreu ao
conviver entre os pecadores.
Você já teve a experiência com Jesus se identificando com suas dores ou
problemas? Apenas cite qual é a área.
Em grupos de três pessoas apliquem e compartilhem uma experiência em que
Jesus te sustentou pela palavra Dele (ex.: uma enfermidade, problema
financeiro, familiar, etc) depois compartilhe suas necessidades atuais e orem
uns pelos outros.
Evangelismo
Você deseja confiar a sua vida a este Deus que tudo pode?
OS SOFRIMENTOS DE JESUS CRISTO
SEMANA II – 15 A 21/10
Quebra Gelo
Compartilhe uma experiência que lhe trouxe dor e sofrimento.
Texto Base: Filipenses 2.5-8

“Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus,
0 qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a
Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo,
tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens; e,
achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se
obediente até a morte, e morte de cruz. ”
A humilhação de Cristo é um assunto bem conhecido, mas geralmente as
pessoas só veem o aspecto físico de sua humilhação; mas esta inclui além disto:
a encarnação, o sofrimento a morte o sepultamento e sua descida ao hades.
1. A encarnação
Este é o início da humilhação de Jesus, nascer como homem. O v.6 diz, “o qual,
subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus”, coisa a que
se devia aferrar. O único, imutável e eterno Deus, se rebaixou a nível da
criatura!
2. O sofrimento de Jesus começou antes de seu nascimento
O v.7, “mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se
semelhante aos homens. ” Ele renunciou de sua majestade e supremacia para
assumir a natureza humana na forma de um servo.
Pessoal, qual é a forma, a vida de um escravo e pecador?
3. A morte
O v.8 diz: “e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornandose obediente até a morte, e morte de cruz. “ Ele viveu como escravo, sofreu para
obedecer e recebeu a punição de Deus pelo pecado: a morte de cruz; forma mais
amaldiçoada e humilhante. Ele fez isto para tomar o seu lugar e para nos fazer
um corpo!
4. O sepultamento
Sepultar significa “ir para baixo”, isto é uma humilhação. Aquele que nunca foi
pó, se sujeitou a ir para o pó da terra (receber a punição divina pelo pecado). E
permaneceu na sepultura por uns dias (Sl 16.10; At 2.27, 31). Ele se sujeitou a
tudo e agora Ele nos manda (Efésios 5.21) sujeitai-vos uns aos outros no temor
de Cristo.
5. A descida ao Hades
É ir para o abismo mais profundo, mais sombrio e corrupto do universo. Jesus
esteve lá. Você compreende porque a salvação da sua alma é algo sério? E que
não se trata de religião, de cumprir regras, assistir culto. O que você pode dar
em troca a Jesus pelo que Ele fez por você?

Em grupos de três compartilhem sobre alguma experiência de humilhação que
teve e depois sobre o tipo de sentimento e atitudes que devemos praticar
diariamente e orem uns pelos outros.
Evangelismo
Para você experimentar a vida de Deus, precisa dar a sua a Cristo. Orem uns
pelos outros para que experimentem a mortificação da carne, o abandono do
pecado e a glória de Deus.

SEMANA DO CLAMOR

04 A 07
NOVEMBRO
09 A 12
DEZEMBRO

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

RESOLUÇÃO DE
TODA MULHER

15 E 29
OUTUBRO

SEGUNDA ÀS 19H
TEMPLO

FESTA KIDS

21
OUTUBRO

DOMINGO ÀS 17H
GALPÃO 24/7

CULTO HOMENS EM
FOCO

12
NOVEMBRO

SEGUNDA ÀS 20H
TEMPLO

CULTO DE
MULHERES

17
NOVEMBRO

SÁBADO ÀS 17H
TEMPLO

ENCONTRO COM A
CRUZ

10 E 11
NOVEMBRO

INVESTIMENTO: R$ 120,00
INFO: +55 31 3384-3915

BATISMO

11
NOVEMBRO

DOMINGO ÀS 19H
DURANTE O CULTO DE
CELEBRAÇÃO

CULTO DO AMIGO

25
NOVEMBRO

DOMINGO ÀS 10H E 19H
PARTICIPE!

30 NOV A
02 DEZ

PALAVRA
PR. JOAQUIM CANTAGALLI
PR. SILMAR COELHO

CONGRESSO DA
FAMÍLIA

TEMPLO

LOUOR
GABRIELLA SAMPAIO

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

