
 
 

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 PODER DE SERMOS FEITOS FILHOS DE DEUS – PARTE I 

SEMANA I – 10 A 16/09 
 

Quebra Gelo 
Se você tivesse a liberdade de levar algo para o céu, o que você levaria?  

 
Texto Base: João 1.12-13 

 
"Mas, a todos quantos o receberam aos que crêem no seu nome deu-
lhes o poder de se tornarem filhos de Deus; os quais não nasceram do 
sangue, nem da vontade da carne nem da vontade do varão, mas de 
Deus.” 

 
De acordo com este texto bíblico, quem é filho de Deus?  
Quem Recebe Jesus como seu Salvador e Senhor. O Salvador te salva do pecado 
original e te abençoa, mas entenda: ser abençoado não garante ser filho de 
Deus. Toda criatura é abençoada, mas está desconectada da família de Deus. A 
pessoa precisa recebê-lo e considerá-lo como seu Senhor para ser filho, crer no 
seu nome. É crer que Ele é o filho de Deus, 100% homem e 100% Deus, que 
morreu e ressuscitou para salvar a humanidade gratuitamente. Crer que só 
existe um nome a clamar para ser salvo.  
 

Atos 4.12 "E em nenhum outro há salvação; porque debaixo do céu 
nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser 
salvos."  

 
 
 
 
 

Crer que seu sacrifício foi suficiente para salvar o mundo 
Ninguém pode fazer algo para merecer a salvação, porque está morto. Efésios 
2.1 diz: "Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. "  
 
Um morto pode ter fé ou arrepender?  
 
Você sabe o que este poder, de ser feito filho de Deus lhe capacita a 
fazer?  
 

1. O poder lhe capacita a fazer a vontade de Deus 
Mateus 7.21-22: "Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor entrará no reino dos 
céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus". Só crer não é 
suficiente é preciso se sujeitar a Deus e uns aos outros. É deste ponto decisivo 
que comprova que a pessoa é um filho e não criatura. De acordo com Efésios 1.4 
para que Deus nos escolheu? Como também nos elegeu nele antes da fundação 
do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 
 

2. Poder para ser guiado pelo Espírito Santo.  
Em Romanos 8.14 ensina: "Pois todos quantos são guiados pelo Espírito Santo 
de Deus são filhos de Deus". É este fator que comprova o novo nascimento, ser 
rendido, e estar sob a influência do Espírito Santo. Não é a sua religião, seus 
rituais, etc. Para ser guiado é preciso receber o Espírito Santo e para recebê-lo, 
precisa primeiro se entregar a Cristo.  
 

3. Poder para buscar viver o Evangelho do Reino 
Em Lucas 12.31 está escrito: "Buscai, em primeiro lugar o reino de Deus e sua 
justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas". A vida do reino é vida em 
família, onde consideramos e honramos uns aos outros. Buscar o reino e justiça 
é procurar viver o sermão da montanha. Vamos relembrar o que está escrito 
neste sermão?  
 
Em grupos de três pessoas, cada um, escolha um dos três pontos que falam do 
poder que recebemos e depois orem uns pelos outros para que nos rendamos 
mais a Deus.  
 
Evangelismo 

Você quer ser criatura ou filho de Deus? 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.centraldobarreiro.com/


O PODER DE SERMOS FEITOS FILHOS DE DEUS – PARTE II 

SEMANA I – 17 A 23/09 
 
Quebra Gelo 
Compartilhe sua experiência de ver o nascimento de um membro da família.  
 
 
Texto Base: João 1.12-13 

“Mas, a todos quantos o receberam aos que crêem no seu nome deu-
lhes o poder de se tornarem filhos de Deus; os quais não nasceram do 
sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de 
Deus. ”  
 

O que podemos praticar e aprender? 
Todos são criaturas, e para ser filho é preciso receber Jesus como Salvador e 
Senhor. Receber Jesus implica em arrepender e crer no seu nome e em sua obra 
na cruz. A pessoa recebe poder para tornar membro da família de Deus, e 
participar de um pequeno grupo. Ser filho não vem pelo nascimento natural, 
mas sim pela regeneração espiritual. Nascer de novo é um ato instantâneo da 
soberana vontade de Deus. Ser filho é perder a referência de certo e errado e ter 
Jesus como referência central. 
  
Prosseguindo em conhecer - O que este poder nos capacita a ser e a 
fazer em Cristo 
 

1) 1 João 4.7 - O Poder de amar  
"Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus; e 
todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus."  

 
O amor significa crer em Jesus e amar uns aos outros ao mesmo tempo. O 
filho tem o poder de escolher amar. Como podemos experimentar o amor 
descrito em 1 Coríntios 13.4-7?  
 

2)  1 João 2.29 - O Poder para praticar a justiça 
"Todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. "  

 
Os primeiros resultados da vida de fé é a prática da justiça, da integridade e 
santidade; por exemplo: Quem era adúltero, mentiroso, enganador, impuro, 
omisso, não é mais. Segundo 1 Coríntios 13.6 qual é a atitude do filho Deus? "O 
amor não se alegra com a injustiça (os erros e as faltas dos outros), mas 
regozija-se com a verdade. 
 

3) 1 João 3.9 - Poder para não permitir que o pecado seja um 
hábito ou controle sua vida.  

“Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado; pois o 
que permanece nele é a divina semente; ora, esse não pode viver pecando, 
porque é nascido de Deus. ” 

  
Para o filho, o pecado é um incidente e não um hábito. O filho não tem prazer 
no pecado e no erro. Sua tendência é ser guiado e controlado pelo Espírito 
Santo.  
 
Evangelismo 

Você tem este tipo de poder? Gostaria de tê-lo? Precisa de Jesus! 
 

AGENDA MENSAL 
*PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÃO: +55 31 3384-3915 

 

SEMANA DO CLAMOR 
07 A 10 

OUTUBRO 

DOM ÀS 10H, 17H E 19H 
SEGUNDA A QUARTA  

7H, 15H E 19H30 
TEMPLO 

RESOLUÇÃO DE 
TODA MULHER 

24  
SETEMBRO 

INFO: +55 31 3384-3915 

CURSO DE NOIVOS 
 

16,23 E 30 
SETEMBRO 

INFO: +55 31 3384-3915 

CAPACITAÇÃO 
PROFESSORES 

KIDS 

15 
SETEMBRO 

SÁBADO 
09H ÀS 18 

INFO: +55 31 3384-3915 

CULTO DE CASAIS 
17 

SETEMBRO 

PR. RICARDO 
VASCONCELLOS 

19H30 
TEMPLO 

RETIRO DOS 
HOMENS 

22 E 23 
SETEMBRO  

 

RECANTO CENTRAL 
INFO: +55 31 3384-3915 

ENTRE CORDAS 
ADOLESCENTES  

28 
SETEMBRO 

SEXTA 
20H 

TEMPLO 

VIGÍLIA HOMENS EM 
FOCO 

05 
OUTUBRO 

SEXTA 
INFO: +55 31 3384-3915 

CURSO DE BATISMO 
NOVA DATA 

07 
OUTUBRO 

 
INFO: +55 31 3384-3915 

 
Orar pelo Pastor Daniel Sampaio e sua família, pelo dirigente e os membros 

do seu GCEM e pela Igreja Família todos os dias. 


