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BOLETIM PARA GCEM – 23 de FEVEREIRO a 15 de 

MARÇO de 2015 (3 Semanas) 
 

 Integração 

– O que podemos fazer para melhor integrar as pessoas ao nosso GCEM? 

 

CONGREGAR É MANDAMENTO 
 

TEXTO BASE: “Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o 

costume de alguns, mas procuremos encorajar- nos uns aos outros, ainda 

mais quando vocês vêem que se aproxima o Dia.” Hebreus 10.25. 

 

 

PERGUNTA: Reunir-se como uma Igreja aos domingos nos cultos de 

celebração e durante a semana nas células, pra você é: 

( ) Muito importante 

( ) Importante 

( ) Pouco importante 

 

REFLEXÃO:  

Uma das maiores revelações trazidas pelo NT é que igreja é o CORPO 

DE CRISTO (I Cor. 12.27). E Corpo de Cristo é todo encontro onde 2 ou 3 

cristãos se reúnem em nome de Jesus (Mt.18.20). 

Quando nos reunimos na Célula, somos o Corpo de Cristo. Quando 

estamos em um dos cultos dominicais, somos o Corpo de Cristo. Muita gente 

tem relativizado o mandamento de congregar. Talvez por falta de entendimento 

de que se trata de um MANDAMENTO.  

Mas, o texto chave de hoje é uma revelação poderosa para todos nós: 

“Congregar é um mandamento!” E como todo mandamento, é segurança para 

quem pratica, pois, se põe debaixo de obediência. E obediência gera benção!  

A Igreja nasceu em Jerusalém como uma águia de duas asas. A asa do 

grupo grande (celebração) e a asa dos pequenos grupos. (Atos 2.42-47 e 

5:42).  

Precisamos tomar cuidado. A apostasia (abandono deliberado da fé) 

começa com a transgressão desse mandamento. Quando deixamos de nos reunir 

como igreja, onde ela está reunida estamos correndo o risco de esfriarmos e 

espiritualmente, pois quando estamos juntos, ali o Senhor ordena a bênção e a 

vida para sempre (Sl. 133).  

“Quem não avança, retrocede”. “Ninguém que tira a mão do arado se dá 

bem na vida. Pelo contrário, torna-se pior”. (Confiram Lucas 9.62)  

A solução para vivermos longe desse pecado, e ajudarmos nossos 

irmãos nesse caminho, é praticarmos o segundo mandamento do texto:“...mas 

procuremos encorajar-nos uns aos outros”.  

Deus espera que nos estimulemos mutuamente a não deixarmos de estar 

onde o Corpo de Cristo está reunido.  

 

DESAFIO:  

1) Estabeleça com o GCEM um pacto de frequentarem o culto da Quarta e um 

dos cultos de domingo juntos. E não perderem o encontro do GCEM por nada.  

2) Orem e estimulem uns aos outros. 
 

 

UM PRIVILÉGIO NEGLIGENCIADO 
 

TEXTO BASE: Hebreus 10:19-22 

 

REFLEXÃO: 

Fale sobre uma privilégio que recebeu e que não tem usado. 

(Compartilhem uns com outros) 
 

Pior do que não ter nenhum privilégio, e tê-los e não usá-los. Essa é uma 

característica do avarento: ele tem e não usa, com medo de gastar. 

Fazemos o mesmo em relação às coisas espirituais. Temos vários privilégios 

dados pela nova Aliança em Cristo e não usamos insistindo em viver uma vida cristão 

de segunda categoria.  

Só que com isso, deixamos de gozar dos privilégios do tempo que estamos 

vivendo (a Graça), e o pior, diminuindo o potencial, a eficácia e o poder do sacrifício 

de Cristo no Calvário, a ponto dele ficar sem impacto. 

Vamos analisar alguns privilégios que nós, cristãos da nova Aliança, temos em 

Cristo: 

 

1o. Privilégio: O acesso ilimitado a Deus 
Quando nós fazemos um pacote de telefone, onde nos dizem que podemos 

“falar à vontade”, não ficamos alegres? As vezes até ficamos desconfiados, porque nós 

não acreditamos em acessos ilimitados.  

http://www./


Tem muitos cristãos que não acreditam no acesso ilimitado ao Pai Celestial. 

Ele acha que ainda precisa de intermediários: em sua religião anterior era o sacerdote, 

agora é o pastor, o dirigente do GCEM , etc.  

Ele fica na dependência de terceiros. Não tem intrepidez (liberdade) de falar 

com Deus e apresentar seus sonhos, problemas, expectativas a Deus. Sem métodos, 

rituais, rezas, linguagens específicas ou lugares “certos”. Simplesmente uma conversa 

com o seu Pai.  

Não necessitamos de “sacerdotes” para entrar no Santo dos Santos (Presença 

de Deus). Nós precisamos disfrutar deste privilégio que temos perdido, o acesso 

ilimitado ao Trono de Deus.  

 

2o. Privilégio: O grande sacerdócio de Cristo  
Na velha Aliança, os sacerdotes eram limitados. Eles usavam animais para 

purificação de pecados, uma vez ao ano.  

Mas na nova Aliança, Cristo veio como O próprio sacrifício, destruindo a 

separação entre o homem e Deus. (Leiam Hebreus 7.23-26). Jesus pode salvar 

perfeitamente e totalmente.  Não existe salvação em parcelas, ou passos para a 

salvação. Se você crê no sacerdócio de Cristo, você pode viver neste descanso. O que 

existe é passos para a santidade, o milagre, mas a salvação é um ato da Graça de Deus, 

através de Jesus.  

 

3o. Privilégio: O sacerdócio universal dos cristãos.  
Na nova Aliança você é um sacerdote! Por isso que esse movimento da Igreja 

Neo-Testamentária vem resgatar este privilégio: o sacerdócio universal de todos os 

crentes. “Cada membro é um ministro”.  

O sacerdócio não é privilégio somente dos pastores. O mesmo acesso que o seu 

líder tem à Deus, você também tem, isso quer dizer que todos nós podemos ser 

instrumentos de bençãos!  

Somos todos ministros, e todos nós podemos falar de Cristo para as pessoas, 

podemos orar pelos enfermos e libertar os oprimidos.  

No Reino de Deus não há lugar para consumidores de bons programas. Nas 

religiões, as pessoas são treinadas a serem consumidores.  

Deus quer que você seja uma pessoa realizada, e para isso, você tem que 

ser um doador, um sacerdote, um ministro.  

Não vá para o culto ou para o seu GCEM para consumir, mas vá para 

abençoar e ser um instrumento de cura na vida das pessoas.  

 

DESAFIO:  

1) Orem uns pelos outros em questões específicas e pratiquem o sacerdócio 

universal que você recebeu. 

2) Orem pela nossa Igreja para que Deus nos dê uma unção de multiplicação 

neste ano de 2015 

 

CURSO DE 

CAPACITAÇÃO 

Fique atento as datas do CURSO DE CAPACITAÇÃO! 

Dia 16 MARÇO (Segunda) – 19:30 

Dia 13 ABRIL (Segunda) – 19:30 

DIA 18 MAIO (Segunda) – 19:30 

Todos estão convocados a participar. 

É TEMPO DE CRESCER! 

SEMANA DO 

CLAMOR  

1 a 4 de MARÇO (Domingo a quarta) 
Domingo as 10, 17 e 19h e de Segunda a Quarta 7, 15 e 19h30 

O céu vai descer!!! Prepare-se 

BATISMO 

INÍCIO CURSO DE BATISMO – Domingo 

Dia 22 de FEVEREIRO – 18h na ABEV 
Acompanhar os membros do GCEM ao Curso de Batismo é uma 

prova de amor. 

REUNIÃO 
HOMENS 

SEGUNDA – 9 DE MARÇO 2015 

HORÁRIO: 19H30 

Local: Templo Central 

PROGRAMA 

TV REDE 

SUPER 

NOVO HORÁRIO 

Sábado as 11:30 da Manhã 

Assista e divulgue aos seus amigos. 

DOMINGO 

9:00 – Escola Bíblica (Salas da ABEV) 

10:00 – CULTO DE CELEBRAÇÃO 

17:00 – CULTO DE CELEBRAÇÃO 

19:00 – CULTO DE CELEBRAÇÃO 

QUARTA  

19:30 

NOITE DA UNÇÃO E DA VITÓRIA 
Fé, milagres, unção, poder e alegria! 

SEXTA 
 19:30 

UPAC 
UNIÃO DE ADOLESCENTES DA CENTRAL 

No templo Central! 

SÁBADO 
20:00 

JUVENTUDE CENTRAL 

Reunidos para Adorar 

TEMOS UMA 

ALIANÇA 

Orem todos os dias pelo Pastor Daniel Sampaio e sua família. Orem 

pelo dirigente do seu GCEM e sua família. Orem pelas Reuniões 

de Celebração para que haja uma visitação do Espírito Santo.  

 


