
 

 

 

 

 

 

 

 
 

FÉ E OBEDIÊNCIA  

26 JUNHO A 02 JULHO (I SEMANA) 

 
Sentindo 

O que o diabo procura fazer ao nos tentar? 

 

Aprendendo  

Veja o texto de Gálatas 6.7-8: “Não se deixem enganar: de Deus não se zomba. 

Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, 

da carne colherá destruição; mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a 

vida eterna. ” 

 

Não se engane. Satanás quer muito mais do que nos levar a pecar, ele quer criar em 

nós a ideia de que a transgressão passará ilesa ante os olhos do Senhor, de que nada 

de ruim vai acontecer. Assim, ele não só nos leva a pecar, como a duvidar do caráter 

de Deus, acabando com nossa identidade e nos afastando do Pai. 

 

Leiam juntos o texto de Tiago 2.17-19: “Assim também a fé, por si só, se não for 

acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: "Você tem fé; eu tenho obras". 

Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê 

que existe um só Deus? Muito bem! Até mesmo os demônios creem — e tremem! ” 

 

Infelizmente, os demônios têm mais reverência a Deus e à Sua Palavra do que 

muitos cristãos que acham que nem tudo o que está escrito vai acontecer. Mas, se os 

demônios creem, qual a diferença deles conosco? 

 

A grande diferença está na obediência! Quando estiver lendo sua Bíblia, grife as 

promessas do Senhor. Mas, não o trate como o gênio da lâmpada. Apenas decore a 

promessa e confesse-a quando o diabo quiser afrontá-lo. Ele fugirá! (Tg. 4.7) 

Por mais abatido que esteja, saiba que o poder não reside em você, está em Jesus 

Cristo! Apenas levante-se pela fé e vença essa batalha. O Espírito Santo o ajudará. 

 

Refletindo  

Tenho me mostrado obediente? Minha fé é viva ou morta? 

 

Aplicando  

Como posso expressar minha fé de uma forma mais sólida? 

 

Final  

Ore pelos membros do GCEM crendo e confessando a Palavra do Senhor sobre a 

vida deles. Peça para que o Espírito Santo desenvolva neles uma fé sólida, 

consistente e que dá muito fruto. 

 

GCEMZÃO DO PASTORZÃO (II SEMANA) 

06 JULHO (QUINTA) ÀS 19H30 
Todos os GCEMs se reunirão no Culto GCEMZÃO do Pastorzão. Nessa semana a 

palavra será ministrada pelo Pr. Daniel Sampaio. Não haverá reunião nos lares. 

Traga seu GCEM e participe! 

 

O PODER DA CONFISSÃO E A VONTADE DE DEUS 

10 A 16 JULHO (III SEMANA) 

 
Sentindo 

O que é a fé? 
 

Aprendendo  

Veja o texto de Hebreus 11.1: “Ora, a fé é a posse antecipada do que se espera, um 

meio de demonstrar as realidades que não se vêem.” (BJ) 

 

A fé não é: 

• Um sentimento; 

• Uma emoção. 

 

É através dela que conseguimos crer que o Senhor não mente e cumpre com o 

que diz (Nm. 23.19). 

 

Como está seu tempo de leitura da Bíblia? 
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Se você não se aplicar de fato a viver isso, jamais poderá confessar vitoriosamente a 

Palavra. “Pois com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa para 

salvação” (Rm. 10.10). Quando, além de conhecê-la, a confessamos e a obedecemos, 

o poder da Palavra de Deus gera cura, libertação, saúde, salvação, vitória, perdão e 

toda sorte de benefícios espirituais em nossa vida. Leiam juntos o texto de Salmos 

107.20. 

 

Quando a Palavra é confessada, o Senhor se revela à humanidade, transformando 

vidas e nos faz conhecer o caminho para o milagre e a plenitude de alegria. 

“Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em 

sacrifício vivo, santo e agradável a Deus; este é o culto racional de vocês. 

 

Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua 

mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e 

perfeita vontade de Deus.” Romanos 12.1-2 

 

Deus pede nossa integralidade. Corpo, alma e espírito. A obediência não envolve 

apenas um deles. Isso é fruto da regeneração: uma nova mente, um novo coração. As 

tentações não têm mais poder sobre nós porque não somos mais nós os que vivemos, 

agora é Cristo habitando em cada um de nós (Gl. 2.20)! 

 

Se não acreditarmos nisso, não haverá confissão vitoriosa, não haverá poder, não 

haverá nada. 

 

Refletindo  

Nossa vida expressa o poder da confissão da Palavra ou ela parece mais com uma 

gangorra – ora em cima, ora embaixo? 

 

Aplicando  

Somente com Cristo habitando em nós poderemos lidar com nosso maior inimigo de 

forma assertiva e contundente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final  

Ore pelos membros do GCEM crendo e confessando a Palavra do Senhor sobre a 

vida deles. Peça para que o Espírito Santo lhes revele a vontade de Deus e que, com 

sabedoria, exerçam o poder e autoridade que vem de Cristo Jesus sobre principados 

e potestades. 

 

DESTAQUE 

GCEMZÃO DO 

PASTORZÃO 

06 de julho (quinta) às 19h30 

Templo 

Todos os GCEMs se reunirão no Culto GCEMZÃO do Pastorzão. Nessa 

semana a lição será ministrada pelo Pr. Daniel Sampaio. Não haverá 

reunião nos lares. Traga seu GCEM e participe! 

AGENDA 

SEMANA DO CLAMOR 

JULHO 

09 a 12 de julho (domingo a quarta) 

Domingo às 10h, 17h e 19h 

Segunda a quarta 7h, 15h e 19h30 

Templo 

SEMANA DO CLAMOR 

AGOSTO 

06 a 09 de agosto (domingo a quarta) 

Domingo às 10h, 17h e 19h 

Segunda a quarta 7h, 15h e 19h30 

Templo 

CURSO PARA 

HOMENS 

Resolução do Homem 

26 de junho (segunda) 

INFORMAÇÕES: 3384-3915 

JANTAR DE CASAIS 
01 de julho (sábado) às 20h 

Recanto Central 

FIQUE POR DENTRO 

PROGRAMA TV REDE 

SUPER 

Sábado às 11h30 

Domingo às 0h30 

DOMINGO 

9H – ESCOLA BÍBLICA  

Anexo Administrativo 

10H, 17H e 19H - CULTO DE CELEBRAÇÃO  

Templo 

 
 

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 
 


