• Ser “filhinho” não se refere à idade física, mas ao estágio da
vida espiritual. Eles são imaturos, não discernem, erram nas
mesmas coisas, se irritam facilmente. Mas são filhos!

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)

CONHECER, PERMANECER E FRUTIFICAR NA VERDADE
SEMANA I – 27/05 A 02/06
1 JO 2.11-14 (CONTINUAÇÃO)
v.11) “Mas aquele que odeia a seu irmão está nas trevas e
anda nas trevas, não sabe para onde vai; porque as trevas
lhe cegaram os olhos.”
• O ódio é a pior cegueira porque bloqueia a vida espiritual,
física, mental e emocional.
• Muitas vezes uma pessoa é desorientada e não resolvida
porque ainda odeia.
• Só é possível ter certeza de salvação e ter autoridade espiritual
quando se ama.
v.12) “Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados
são perdoados por amor do seu nome.”
• Nos versos 12 a14, João desvia do assunto e afirma que com os
cristãos é diferente.
• A marca de um filho de Deus é o perdão. Em 30 segundos
examine-se a si nesta área!

v. 13) “Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que é
desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque vencestes
o maligno.”
• Que tipo de conhecimento de Deus você acredita que um pai
espiritual tem?
• Um pai espiritual é alguém que gera filhos espirituais e os
discipula para serem pais.
• Os jovens tem vencido o maligno na batalha da vida cristã e
tem dominado.
v. 14) “Eu vos escrevi filhinhos, porque conheceis o Pai. Eu
vos escrevi pais, porque conheceis aquele que é desde o
princípio. Eu escrevi jovens, porque sois fortes e a palavra
de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno.”
• Como seria o conhecimento de Deus dos “filhinhos”? Eles
conhecem o perdão e a provisão.
• Os pais já tem comunhão íntima, andam no Espírito,
frutificam e vivem pela fé.
• Qual é a característica dos jovens? O que fazer para estar no
"estágio de jovem espiritual"?
Vivendo o amor de Cristo
Em grupo compartilhem sobre estes estágios da vida espiritual
(filhinhos, jovens e pais) e orem uns pelos outros.
CONHECER, PERMANECER E FRUTIFICAR NA VERDADE
SEMANA II – 03 A 09/06
1ª JOÃO 2.15-17
A situação interna dos irmãos, pelas advertências que João fez é
possível que esses cristãos haviam sofrido com o ataque dos

"anticristos" e precisavam ter sua convicção da salvação reafirmada.
João ensina sobre a certeza da salvação que é obtida pela obediência.
v.15) “Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se
alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.”
• Os versículos de 15 a17 ensinam que o jugo desigual são
amores exclusivos: você não pode amar a Deus e ao mundo ao
mesmo tempo. (Mateus 6.24)
• Mas o que significa amar o mundo? É quando você o tem como
sua fonte de prazer, quando sacrifica seu tempo e dá seu
coração a este sistema.
• O que o mundo oferece hoje para que as pessoas o amem?
•
v.16) “Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da
carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não
vem do Pai, mas sim do mundo.”
• Concupiscência (desejos descontrolados/exagerados) é da
natureza decaída. Como podemos lidar com isso? Só morrendo
para a carne e si para mesmo a cada dia.
• Tendência de ser cativo pelas coisas que se vê sem investigar os
seus valores.
• Desejo de brilhar, de ofuscar os outros, a ostentação, a
arrogância e a fama.
• Como podemos saber que estamos amando o mundo?
v.17) “Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas
aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.”
• As duas razões para não amar o mundo são: a
incompatibilidade e a condenação do mundo, que acabará
rápido.
• Você foi chamado para viver eternamente com Deus. Vale a
pena investir em algo que vai acabar em breve?

Vivendo o amor de Cristo
Em grupo examinem: Como você se sente no mundo em geral? Orem
uns pelos outros para serem revestidos e fortalecidos.

PROGRAMAÇÃO
AGENDA SUJEITA ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.
INFORMAÇÕES: +55 31 3384-3915

SEMANA DO CLAMOR
2019

09 A 12
JUNHO
07 A 10
JULHO

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

CURSO DE CASAIS

03, 17 E 30
JUNHO

JANTAR DE CASAIS
MIN. DA FAMÍLIA

01
JUNHO

SÁBADO ÀS 19H30
REST. VIGANÓ VIGANÓ
INFO: +55 31 3384-3915

WORSHOP TEATRAL

15
JUNHO

VAGAS LIMKITADAS
ENTRADA FRANCA
INFO: 31 99182-7009

ENCONTRO DE
MULHERES

29
JUNHO

SÁBADO ÀS 17H
TEMPLO
PRA. ADRIANY GOMES

ENCONTRO HOMENS
EM FOCO

01
JULHO

SEGUNDAÀS 19H30
TEMPLO
“O PROPÓSITO DE DEUS”

CONGRESKIDS

27
JULHO

SÁBADO ÀS 17H
PR. CLÁUDIO SILVEIRA
INFO: 31 3384-3915

SEGUNDA ÀS 19H30
TEMPLO

Orar pelo Pastor Daniel Sampaio e sua família, pelo dirigente e os membros do seu
GCEM e pela Igreja Família todos os dias.

