rebelando contra Deus. O arrependimento é esse caminho de volta para
Deus. Note que ele não quer voltar para ser novamente filho, pois ele sabe
que errou, ele está disposto a voltar como um mero empregado, isto nos
mostra um coração humilde. Muitas vezes pecamos contra Deus, mas
mesmo assim mantemo-nos numa posição de orgulho e superioridade (isso
nos impede de achegarmo-nos a Deus).
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)

A DUAS FACES DA GRAÇA - LUCAS 15:11-32
SEMANA I – 15 A 21/04
A parábola do filho pródigo é uma ilustração tremenda da graça de Deus em
ação. O pai, que representa o próprio Deus e os filhos que são representação das
nossas próprias vidas delineiam bem uma representação das nossas vidas no
passado ou até mesmo nos dias de hoje.
1. Lucas 15:11-12 – Esta atitude do filho mais novo tem algo de
incomum? O que? Há alguma manifestação de graça nesta
passagem? O pai podia dividir a herança, retendo, as respectivas rendas
até a sua morte. No entanto, era altamente incomum dar a um filho mais
jovem a sua porção da herança mediante pedido. Tratava-se até mesmo de
um pedido ofensivo a um pai. O pai manifestou ao filho a graça, quando deu
ao filho o que ele pedira, mesmo ele não merecendo (ou tendo direito a
mesma).
2. Lucas 15:13 -16 – Qual paralelo podemos traçar entre a
experiência deste jovem, e a vida das pessoas (ou até mesmo as
nossas)? Toda vez que nos afastamos da casa do pai (Deus), vamos
lentamente deixando de ouvir a sua voz, a vida longe do pai é uma vida que
aparentemente traz prazer, mas que inevitavelmente nos leva a “passarmos
necessidade” a sentir que precisamos de algo na nossa vida que não
obtemos mesmo com todos os prazeres do mundo.
3. Lucas 15:17-19 – O que aconteceu com este jovem e o que esta
atitude nos ensina sobre o caminho de volta pra casa do Pai
(Deus)?
O texto diz que ele caiu em si, precisamos ter nossos olhos descobertos para
perceber que quando tentamos viver a vida do nosso jeito, estamos nos

4. Lucas 15:20-24 – O que esta passagem nos revela sobre a graça
de Deus? Tal qual aquele pai, Deus também não precisava nos receber de
volta, mas quando ele vê um filho genuinamente arrependido, Ele se enche
de alegria e compaixão. Ele faz festa quando um pecador se arrepende e
volta pra casa do Pai. E enche a vida dele de presentes (bênçãos), que ele
não merece.
5. Lucas 15:25-32 – O comportamento do filho mais velho nos
revela que tipo de pessoa? Que paralelo podemos fazer entre ele
e as pessoas dentro das igrejas (ou até mesmo fora)? O filho mais
velho é uma daquelas pessoas que se sente mal diante da graça de Deus. Ao
invés de alegrar-se com a volta de seu irmão ele fica com ciúmes. Há muitas
pessoas dentro das igrejas desta forma, elas estão na casa do Pai, mas não
conseguem alegrar-se quando uma pessoa pecadora se arrepende, vem para
casa do Pai também e ali começa a ser cuidada e amada. O comportamento
do filho mais velho revela um coração egoísta que quer ser agraciado, mas
não quer compartilhar a graça com outros.
Vivendo o amor de Cristo
Conversem e orem uns pelos outros para que exerçam graça e alegria com os
que retornam para a casa do Pai e os irmãos que precisam ainda experimentar a
verdadeira graça.
A GRAÇA DE SER ACOLHIDO COMO FILHO – II SAMUEL 9:1-13
SEMANA II – 22 A 28/04
Esta era uma época brutal em que todos da família do rei anterior eram
exterminados no momento em que uma nova dinastia conquistava o poder. Ao
saberem que Davi havia tornado-se rei, a família de Saul fugiu com medo de ser
morta. E é no meio desta correria de fuga que o filho de Jonatas Mefibosete, cai
e torna-se aleijado (ler II Sm 4:4). Ele tinha cinco anos e por mais de 15 anos
nenhum relato há sobre a vida desde jovem. Passados os anos, Davi torna-se o
Rei mais querido de Israel, um homem de sucesso que não experimentara
derrotas e num momento de reflexão de sua vida, lembra-se da sua amizade
com Jonatas o que o faz perguntar:

1. II Samuel 9:1 — Onde podemos ver a graça nessa pergunta de
Davi? Davi era um rei poderoso e amado pelo seu povo, ele não tinha
porque preocupar-se com uma pessoa que havia sido neto de seu antecessor
(que por sinal havia lhe perseguido), mas seu coração era grato e ele queria
ser grato também. Em outras palavras Davi teria dito: “Há ainda alguém
vivo na família de Saul a quem eu possa demonstrar o mesmo tipo de graça
que Deus tem mostrado pra mim?”
2. II Samuel 9:2-3 — Quais elementos nesta resposta de Ziba nos
mostram a falta de graça? Embora a resposta à pergunta de Davi fosse
afirmativa, ela vem com um tom de alguém que não carrega a graça
consigo, é como se ela respondesse a Davi: "Davi, conheço alguém, mas
duvido que o queira por perto, ele é aleijado, não tem aparência real e não é
como o resto de nós.”
3. II Samuel 9:4-5 —O que representa sair de Lo Debar? "Lo Debar”
significa lugar árido, terra onde não há pasto, lugar de desolação. Sair desse
lugar significa ser alcançado por uma graça que transforma nossa vida.
4. II Samuel 9:6-7 — O que você acha que se passava na cabeça de
Mefibosete ao apresentar-se ao rei? Como as palavras de Davi
assemelham-se as do Senhor? Com certeza Mefibosete estava com
medo de ser castigado, de ser morto, mas as palavras de Davi são
semelhantes aquelas que vemos tantas vezes descritas (por Deus) nas
escrituras: “não temas! Eu te amo e quero te restaurar”. É isso que Deus faz
conosco. Não importa o que você fez, não importa de onde você veio, não
importa quem você é, Deus sempre lhe diz: “Não temas, pois eu quero te
fazer bem, quero estender a minha graça sobre você.”
5.

II Samuel 9:8 — O que esta pergunta de Mefibosete revela de seu
coração? Mefibosete considerava-se uma pessoa digna de sentar-se com o
rei? Que paralelo podemos fazer disso com nossa situação diante de Deus?
Ao fazer esta pergunta, Mefibosete revela a forma como ele se via, ou seja,
uma pessoa desprezível e indigna. Da mesma forma, nós também não
somos pessoas dignas de sermos cuidadas e recebidas por Deus.

6. II Samuel 9: 9-13 — Que paralelo podemos fazer da vida de
Mefibosete com o que Deus fez por nós? Tal qual Mefibosete, nós
também somos frutos de uma queda (que ouve no Éden). Assim como o rei,
Deus também busca alguém a quem ele possa estender sua graça. Como
Mefibosete, éramos indignos e não fizemos nada para merecer a atenção de
Deus.

O rei removeu o aleijado de sua condição de miséria em que vivia, da mesma
forma Deus fez conosco, nos trouxe a um lugar de provisão e de intimidade com
Ele. Foi adotado como nós e colocado como filho. O fato de continuarmos
mancos (temos nossas fragilidades), fazem com que não nos esqueçamos da
graça de Deus.
Vivendo o amor de Cristo
Em grupos de três pessoas conversem sobre o que aprenderam e aplicaram para
suas vidas sobre o estudo e orem pelas necessidades uns dos outros.
PROGRAMAÇÃO
AGENDA SUJEITA ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.
INFORMAÇÕES: +55 31 3384-3915

SEMANA DO CLAMOR
2019

05 A 08
MAIO
09 A 12
JUNHO

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

CURSO DE CASAIS

22 ABRIL
13 MAIO

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

O CRISTÃO E OS
NEGÓCIOS

28
ABRIL

SEGUNDA ÀS 19H30
TEMPLO

SEGUNDA ÀS 19H30
TEMPLO

ENCONTRO COM
SUPERVISORES,
DIRIGENTES,
AUXILIARES E
ANFITRIÕES DE GCEM

SÍTIO RECANTO CENTRAL
09H30
LEVAR: 500G DE CARNE +
REFRI OU SUCO POR PESSOA.

01
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

JANTAR DE CASAIS
MIN. DA FAMÍLIA

01
JUNHO

SÁBADO ÀS 19H30
REST. VIGANÓ VIGANÓ
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.

