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Lição GCEM – 20 Abril a 10 Maio de 2015 (3 semanas)  
 

ROMPENDO BARREIRAS 

Pr. Dave Gibbons  
 

Reflexão:   
 
Você já imaginou que muitas vezes, para Deus fazer algo novo em nossas vidas, Ele 
precisa romper ou bagunçar com aquilo que é velho? Deus deseja romper as barreiras 
que prendem nossas vidas.  
 

1. Bagunça - Pv. 14.4  
 

"Se não há bois, não há colheita: pois a boa colheita requer um boi forte para o arado" 
- MSG  
 
Onde há bois, há sujeira. A bagunça em sua vida pode ser um bom sinal. Quando há 
bagunça feita por Deus em nossa vida, significa que haverá uma grande colheita.  
 
A bagunça pode ser um sinal de que algo bom está acontecendo. Pode ser uma 
oportunidade de Deus agir em nossas vidas. Pode ser Deus dizendo, “vou leva-lo para 
um novo nível”. “Estou mudando a maneira como você pensa”. “Estou te levando para 
um novo nível, um novo capítulo em sua vida”. O “novo”, pode ser um novo coração, 
uma nova mente, uma nova vida.  
 

2. Confiança - Lc. 12.22-30  
 

Neste texto, Jesus nos mostra como e porque podemos confiar no Pai Celestial. 
Nosso Deus é muito visual. Ele não apenas fala mas Ele mostra coisas que estão ao 
nosso redor para deixar bem claro sua mensagem.  
 

Na Palestina havia muitos corvos nesta época. No oriente médio os corvos 
são considerados os mais sujos da natureza. “Se eu me preocupo com os animais 
sujos da natureza, não vou me preocupar com você?” Se Deus é capaz de cuidar de 
aves, lírios, corvos, que são passageiros, muito mais ele cuida de nós, que somos 
eternos.  
 

3. Tesouro - Lc. 12.31-34  
 
O que você pensa muda sua atitude, suas emoções, seus sentimentos e até mesmo 
seu corpo. Se você está valorizando algo negative, isso não será saudável pra você. 
Por isso, Deus disse: "Busquem, pois, o Reino de Deus em primeiro lugar, e estas 

coisas lhes serão acrescentadas”. A busca pelo Reino de Deus começa em nossa 
mente. Podemos ter uma mente focada no Reino dos Céus, como teve Estevão, o 
mártir (Atos 7:55-56).  
 
“Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração”. Podemos avaliar 
isso na maneira como gastamos (investimos) os recursos que Deus nos dá. Se 
colocamos nosso tesouro (dinheiro/ tempo/ algo que considera valioso) em algo, é pra 
lá que irá nosso coração).  
 
Aplicação:  
 
1) Se queremos ver nossa vida rompendo em fé, nossa família, nossa Igreja e nossa 

nação, precisamos investir nosso tesouro nesta direção.  
2) Muitas vezes teremos que usar o amor sacrificial para que isso aconteça. Não se 
trata de algo emocional.  
3) A generosidade gera generosidade!  
 
 

EXPRESSÃO DE GENEROSIDADE 
Pr. Luciano Subirá 

 
Reflexão: 
 
Você já ganhou um presente que foi muito importante para você, não pelo valor 
financeiro, mas pela generosidade de quem te deu?  

 
Texto base: II Coríntios 9.5-7  
 
Nossas ofertas expressam, comunicam algo: ou avareza ou generosidade. O grande 
valor das ofertas está naquilo que elas representam para nós.  
 

1. O coração com que ofertamos faz a diferença  
 
O sacrifício de Abel foi melhor que o de Caim porque ele colocou Deus em 1o lugar 
(Gn 4.3, Hb 11.4)  
 

 A oferta da mulher viúva foi melhor que a dos ricos. (Marcos 12.41-44)  

 Nossa oferta deve expressar generosidade e alegria (2 Corintios 9.5-7).  

 prazer de Deus é que expressemos quem Ele é (1João 3.16-18)  

 Nossa oferta deve proceder do coração (2 Corintios 9.7; Mateus 6.24). Por isso 
Deus e o diabo lutam pelo nosso coração (Atos 5.3).  

 
2. Nossa atitude demonstra o nosso conhecimento acerca de Deus  

 
Por que expressar generosidade é tão importante? Porque o Senhor se revela a nós 

de acordo com nossa atitude! (Salmo 18.25,26) Já a falta de generosidade nos 

impede de vê-Lo como Provedor (Marcos 8.5,14-21)  
 



3. Nossa atitude determina os resultados que teremos  
 
Nossa generosidade nos leva a conhecer a generosidade de Deus (Lucas 6.38). 
Porém não é só o dar, é a liberalidade com que o fazemos (Provérbios 11.24; 

Romanos 12.8; 2 Corintios 9.13) A alma generosa é que prospera! (Provérbios 11.25)  

 
O egoísmo/avareza nos impede de receber de Deus (Tiago 4.3). Já o que fazemos 
pelos outros, chama a atenção de Deus (At 10.4). O propósito não é ser como uma 
“represa”, mas como um rio! (Efésios 4.28) 
 
Deus nos enriquece para a generosidade (2 Corintios 9.8-11). Deus falou DUAS 
coisas a Abraão:  
 
1) Te abençoarei;  
2) farei de ti uma bênção para as nações.  
 
Isso quer dizer que a benção que Deus nos dá, tem um objetivo: Abençoar o seu 
Reino e o mundo. Deus nos abençoa para que sejamos abençoadores. 
 
Conclusão:  
 
As bênçãos não são só financeiras (Lc 7.1-10). O mais importante não é o que 
recebemos, mas a nossa generosidade agrada o coração de Deus.  
 
Aplicação:  
 

1 – Olhando para si mesmo, você se considera uma pessoa generosa?  
2 – Você deseja um coração generoso?  
 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 

CURSO DE 
BATISMO 

Domingo às 18h - ABEV 

BATISMO 
ESTAMOS EM FESTA! ALELUIA! 

3 Maio (Domingo) – 10h 
ENTRADA FRANCA 

CLAMOR 
TROMBETAS E 

CASA DE ORAÇÃO 

02 Maio (Sábado) às 20h até 
03 Maio (Domingo) às 22h 

SEMANA DO 
CLAMOR 

3 a 6 Maio (Domingo a Quarta) 
Domingo as 10h, 17h e 19h  

Segunda a Quarta 7h, 15h e 19h30 

CURSO DE 
CAPACITAÇÃO 

18 Maio (Segunda) – 19h30 
29 Junho (Segunda) – 19h30 

Todos os GCEM’s estão convocados a participar. 
É TEMPO DE CRESCER! 

CAMPEONATO 
CENTRAL 

Inscrição até 10 Maio 
Jogos: Aos sábados Junho/Julho 

Recanto Central 

CULTO DE 
MULHERES 

30 Maio (Sábado) - 17h 

 

 

PROGRAMAÇÃO SEMANAL 

DOMINGO 
9h – Escola Bíblica (ABEV) 

10h, 17h e 19h – CULTO DE CELEBRAÇÃO 

SEG 
20H 

Mulheres Intercessoras – ABEV 
Êxodo Intercessão – ADM  

TERÇA  
15H 

Tarde da Benção 

QUARTA 
19H30 

Noite da Unção e da Vitória 

SEXTA 
20H 

Adolescentes Central 

SÁBADO 
20H 

11h30 – Palavra Central Rede Super 
Mocidade Central 

GCEM’s 
Nos lares 

SEG A SÁB 

Grupo de comunhão, Edificação e Multiplicação - é um lugar onde as pessoas 
podem encontrar amparo, encorajamento, oração, amigos, atendimento as 

suas necessidades e acima de tudo a presença de DEUS. 

 
 


