2017/SET
11 A 24/09
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

CORAÇÃO DISPOSTO – PARTE 3
QUEBRA GELO - Use o “Compartilha”
APRESENTAÇÃO - Os membros se apresentam
LOUVOR - Cantem juntos 2 canções
AVISOS - Atenção aos eventos da Igreja Família. Participe!
TEXTO
Esdras 7.10, 25-28
INTRODUÇÃO
Esdras era um sacerdote que tinha “disposto o coração”, é o que diz o texto,
mas o que seria ter um coração disposto? E para que devemos dispor nosso
coração?
Seu coração está disposto?
Vamos aprender com Esdras, para o que nosso coração deve estar disposto:
3- Disposição para Ensinar os estatutos: v.10d
Além de buscar a Palavra do Senhor e viver uma vida de testemunho do que
pregava, Esdras também se dedicava a ensinar os mandamentos do Senhor.
É urgente ensinar a vontade de Deus, pois Jesus nos mandou: “Ide, portanto,
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho
ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do
século” (Mateus 28.19,20).

É tempo de pregar a Palavra de Deus em todo o tempo e lugar como diz o
mandamento: “Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu coração; tu
as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando
pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal
na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais
de tua casa e nas tuas portas. ” (Deuteronômio 6.6-9).
Paulo dizia para o jovem Timóteo: “prega a palavra, insta, quer seja
oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e
doutrina” (1Timóteo 4.2), pois “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil
para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça”
(2Timóteo 3.16).
Então não podemos perder as oportunidades de pregar a Palavra de Deus.
Onde você estiver, conte o que Deus te ensinou, o que tem acontecido em sua
vida, as pregações que ouve na igreja, as lições que você aprende no GCEM,
as histórias da Bíblia. Ensine a Palavra de Deus.
Disponha seu coração para ensinar a Palavra!
Disponha seu coração para o Senhor!
CONCLUSÃO
O coração de Esdras era disposto para as coisas de Deus e por isso foi bemsucedido em tudo o que fez. Muitas vezes as coisas dão errado por que
estamos com o coração no lugar errado.
Através de Esdras até o coração do rei foi comovido para ajudar na
construção do templo de Deus (Esdras 6.22 e 7.27) de modo que o rei
Artaxerxes escreveu uma carta e mandou Esdras levar para se apresentar
pedindo todo material que precisasse por conta do rei (Esdras 7.11-17).
Muitos cristãos estão desanimados e sem disposição para buscar ao Senhor.
No tempo de Esdras o povo também estava desanimado e conformado com o
sofrimento. Precisamos animar um ao outro, como Esdras que animou todo o
povo (Esdras 6.22) e até o rei.
Como filhos de Deus, precisamos retornar à Palavra como prioridade em
nossa igreja e vida pessoal. Alguns crentes não querem aprender a Bíblia por

que já acham que sabem o que precisam. Outros que sabem não tem
compromisso de testemunho de vida para cumprir o que a Bíblia diz.
Também faltam pessoas para ensinar a Palavra do Senhor.

AGENDA

Quando temos um coração disposto para Deus somos capazes de contagiar as
pessoas com a mesma alegria e disposição de aprender, cumprir e ensinar a
palavra de Deus.
DESAFIOS DA SEMANA
1. Desafie cada membro a trazer visitantes na próxima reunião.
(CONTINUE DESAFIANDO, continue até ver seu GCEM cheio de
visitantes)
2. Desafio do GCEM: Jejum e oração pela SALVAÇÃO DE ALMAS.
3. Sempre deixe uma cadeira vazia para lembrar que precisamos convidar
novas pessoas a nossa reunião de GCEM.
4. Ore pelos projetos e desafios que Deus tem colocado para a nossa
Igreja (missões, construção, novos membros). Precisamos de recursos
espirituais, materiais e financeiros para viabilizar os muitos desafios a
cumprir.
5. Cadastre TODOS os participantes do seu GCEM no Célula in e lance o
relatório de presença toda semana. Se precisar de ajuda, seu supervisor
ou a Secretaria da Igreja está a sua disposição.
6. Ore pelo Pastor Daniel e sua família e pela nossa Igreja.

SEMANA DO CLAMOR

01 a 04 de outubro
05 a 08 de novembro
Domingo às 10h, 17h e 19h
Segunda a quarta 7h, 15h e 19h30
Templo

CURSO DE NOIVOS

Galpão 24/7
INFORMAÇÕES: +55 31 3384-3915

CURSO DE BATISMO

Galpão 24/7
INFORMAÇÕES: +55 31 3384-3915

RETIRO HOMENS EM
FOCO – HOMBRIDADE

16 e 17 de setembro (sábado e domingo)
Recanto Central
Investimento: R$ 110,00

5ª LIÇÃO
RESOLUÇÃO DO
HOMEM

18 de setembro (segunda) às 19h30
Templo

CULTO DE MULHERES

30 de setembro (sábado) às 17h
Templo

JOVENS ADULTOS

14 de outubro (sábado) às 19h30
Anexo ADM
FIQUE POR DENTRO

PROGRAMA TV REDE
SUPER

Sábado às 11h30
Domingo às 0h30

DOMINGO

9H – ESCOLA BÍBLICA
Galpão 24/7
10H, 17H e 19H - CULTO DE CELEBRAÇÃO
Templo

Querido líder, esse roteiro deve ser seguido por todos os GCEM´s para que
haja unidade de propósitos. Deus te abençoe

SEGUNDA| 20H

TERÇA | 15H

QUARTA | 19H30

SEXTA | 20H

SÁBADO | 20H

MULHERES INTERCESSORAS
Anexo Administrativo

TARDE DA BENÇÃO
Templo

NOITE DA UNÇÃO
Templo

ADOLESCENTE CENTRAL
Templo

MOCIDADE CENTRAL
Templo

