2017/DEZ
27/11 A 10/12
UMA IGREJA FAMÍIA, VIVENDO O AMOR DE CRISTO,
ALCANÇANDO O PRÓXIMO E FORMANDO DISCÍPULOS!

Rua Barão de Coromandel, 671 – Barreiro de Baixo – 31 3384-3915
secretaria@centraldobarreiro.com | www.centraldobarreiro.com.br

A ORAÇÃO DE PAULO – SEMANA 1
FILIPENSES 1.9:11

QUEBRA GELO - Use o “Compartilha”
APRESENTAÇÃO - Os membros se apresentam
LOUVOR - Cantem juntos 2 canções
AVISOS - Atenção aos eventos da Igreja Família. Participe!
SENTIR
Vamos começar esse encontro de forma diferente? Pergunte qual a maior
necessidade de cada um nesses dias, e orem uns pelos outros.
APRENDER
O apóstolo Paulo, orando pelos irmãos da igreja de Filipos, deixou cinco sementes
que também são um desafio para nós hoje:
v.9a – “Que o vosso amor aumente mais e mais”
 Romanos 5.5 – “... porque o amor de Deus é derramado em nosso coração
pelo Espírito Santo...”
 Efésios 5.18 – “... mas enchei-vos do Espírito.” v.9b – “Em pleno
conhecimento e toda a percepção” É o verdadeiro conhecimento e a perfeita
compreensão de cada situação. É o conhecimento exato e o discernimento
moral em toda classe de situações. É a sensibilidade genuína nos
relacionamentos.
v.10a – “Para aprovardes o melhor”
 Filipenses 4.8 – “Tudo o que é justo, verdadeiro, respeitável, puro, amável e
de boa fama... isso praticai...” Que se escolha o melhor, apoiando o que tem
dado provas de ser essencial e vital. O resultado do amor inteligente é um
sentido justo de valores. É distinguir entre as questões importantes e
assuntos secundários e irrelevantes.

v.10b – “Sinceros e inculpáveis”
É o cristianismo sem máscara. É a transparência absoluta. É andar na luz, sem
que haja acusação produtora de culpa. Sem mancha, como quando se põe
debaixo da luz. Isto se converte numa compreensão vital para enfrentarmos o dia
de Cristo.
 2 Timóteo 2.15 – “Procura apresentar-te a Deus aprovado...”
 1 João 1.7 – “Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos
comunhão uns com os outros...”
v.11 – “Cheios do fruto de justiça”
O amor que discerne produzirá uma colheita abundante de retidão e justiça.
 Mateus 5.20 – ”Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não
entrareis no reino dos céus.”
 Gálatas 5.22 – “Mas o fruto do Espírito é...”
REFLETIR
Deus será glorificado com um estilo de vida assim, cheio de amor e que reflete a
vida e o caráter de Jesus.
 Colossenses 1.27 – “Cristo em vós, a esperança da glória.”
APLICAR
Como está a nossa vida em relação a cada um desses cinco pontos apresentados por
Paulo?
 O amor de Deus em nós tem aumentado?
 Temos crescido no conhecimento de Deus?
 Temos feito o melhor que podemos?
 Somos sinceros e livres de toda culpa?
 Temos frutos de justiça em nossa vida?
Orem juntos para que essas cinco sementes achem em nosso coração um solo fértil,
que cresçam e deem muitos frutos para a glória de Deus.

A IGREJA DO CORAÇÃO DE DEUS – SEMANA 2
FILIPENSES 2.1-2

SENTIR
Que tipo de igreja você gostaria de participar? Quais características esta igreja deve
ter?
APRENDER
É bom lembrar que “nós somos a igreja”. Tudo o que esperamos encontrar nela,
deve existir primeiro em nós. Eis alguns valores citados por Paulo, os quais devemos
ter em nós, como igreja que somos:

Exortação em Cristo: É a capacidade de discernir as necessidades uns dos outros,
para consolar, animar e fortalecer a fé das pessoas. Não podemos viver uma fé
voltada para nós mesmos, e sim uma fé em favor do próximo. Cristianismo é servir,
e não ser servido. Precisamos sempre conferir nossa experiência como cristãos. Ser
cristão é mais do que somente ir à igreja – é se interessar por pessoas.
Consolação de amor: É estar junto com as pessoas em momentos bons e ruins. A
indiferença sempre dá uma desculpa – o amor sempre arranja um jeito. Comunhão
de espírito: Isso fala de unidade, da participação na vida uns dos outros, com a
intenção de amar e servir meus irmãos.

SEMANA DO CLAMOR

03 A 06 DE DEZEMBRO
07 A 10 DE JANEIRO
Domingo às 10h, 17h e 19h
Segunda a quarta 7h, 15h e 19h30
Templo

PROGRAMA REDE SUPER

SÁBADO ÀS 11H30
DOMINGO ÀS 0H30
28 DE NOVEMBRO
07*, 12, 19 E 26 DE DEZEMBRO

Afeição e compaixão: É ter misericórdia uns dos outros. Misericórdia é olhar o seu
próximo como se fosse você mesmo. Se vivermos conforme Paulo nos ensina em
Filipenses 2.1-2, certamente alegraremos o coração de Deus, e seremos uma igreja
relevante na nossa geração.
REFLETIR
Não podemos perder a essência do que é a igreja do Senhor Jesus. Erosões (perda
dos fundamentos), lixos (novas doutrinas fora da Palavra) e raposinhas (pessoas com
“novas ideias”) têm surgido no meio do povo e levado muitos a abandonar a fé.
Martinho Lutero se revoltou contra a igreja de sua época pois esta havia abandonado
a doutrina dos apóstolos, levando o povo ao engano através de falsas doutrinas.
Nossa preocupação é nos mantermos fiéis às Escrituras. Devemos nos empenhar em
viver um cristianismo verdadeiro – sermos pessoas que amam, perdoam, que são
pais e mães amorosos, filhos obedientes, profissionais que honram seus chefes e não
se corrompem. Temos de ter uma fé coerente com a prática. Infelizmente existem
pessoas que ouvem boas mensagens, mas não praticam nada. Devemos conhecer,
amar a e viver a Palavra de Deus. Caso contrário seremos qualquer coisa, menos a
igreja do Senhor Jesus.

CULTO DAS PRINCESAS
PRA. SARAH SHEEVA

CONGRESSO DE
SANTIFICAÇÃO
PRA. SARAH SHEEVA
ACAMPS MOCIDADE 2018
SUBMERSO

19H30 (TERÇAS) NO TEMPLO
*DEVIDO A SEMANA DO CLAMOR, SOMENTE ESSA
LIÇÃO SERÁ MINISTRADA QUINTA-FEIRA
NÃO É PERMITIDO A ENTRADA DE HOMENS E
MENINOS ACIMA DE 2 ANOS
8 A 10 DE DEZEMBRO
SEXTA ÀS 19H30
SÁBADO | MINI VIGÍLIA DE 20H ÀS 2H
DOMINGO ÀS 18H
10 A 13 DE FEVEREIRO 2018
(FERIADO DE CARNAVAL)
VAGAS LIMITADAS
AGENDA

HOMENS EM FOCO
VIVA MELHOR COM O
SEU DINHEIRO

18 DE DEZEMBRO (SEGUNDA) ÀS 19H30
TEMPLO

MUSICAL ESPECIAL
“ABRE OS MEUS OLHOS”

17 DE DEZEMBRO (DOMINGO) ÀS 19H
TEMPLO

CULTO DE NATAL

24 DE DEZEMBRO (DOMINGO) ÀS 19H30
TEMPLO

CULTO DA VIRADA

31 DE DEZEMBRO ÀS 20H
ESTACIONAMENTO DO VIA SHOPPING
ENTRADA FRANCA

APLICAR
Estes princípios que Paulo compartilhou fazem parte de sua vida? Em que área você
precisa melhorar a fim de ser igreja para Deus?

SEGUNDA| 20H

TERÇA | 15H

QUARTA | 19H30

SEXTA | 20H

SÁBADO | 20H

DOMINGO | 9H

DOMINGO
10H, 17H E 19HH

MULHERES
INTERCESSORAS
Anexo Administrativo

TARDE DE MILAGRES
Templo

NOITE DA UNÇÃO
Templo

ADOLESCENTE
CENTRAL
Templo

MOCIDADE CENTRAL
Templo

ESCOLA BÍBLICA
Templo
Anexo Administrativo

CULTO DA FAMÍLIA
Templo

