
Texto base: “Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, 
que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir.” 
Atos 1.11
 
Declare esta verdade:
10. CONFESSO QUE NESTE DIA VIVEREI NA ESPERANÇA DA VOLTA DE CRISTO
 
 Nessas últimas semanas aprendemos o que a Palavra de Deus diz a nosso 
respeito a fim de que, pela fé e pela nossa experiência pessoal com Cristo, tenhamos 
nossa identidade e nosso destino firmados.
 A Bíblia diz que, incluídos na morte e na ressurreição de Cristo, nos tornamos 
filhos de Deus, separados da corrupção desse mundo, a fim de vivermos uma vida 
santa. E embora ainda não sejamos perfeitos, somos aperfeiçoados dia a dia pela 
presença do Espírito Santo em nós. Além disso, através da confissão genuína da 
Palavra de Deus conquistamos para nós saúde, prosperidade, vitória e proteção dos 
ataques do diabo contra a nossa vida. 
 Assim, de posse dessas verdades e vivendo a plenitude da vida cristã 
proporcionada pela Palavra de Deus, seguimos na esperança da volta de Cristo 
prometida nas Escrituras. 

Como devemos esperar essa promessa? Leiam juntos Mateus 25.1-13.
 Há dois tipos de pessoas representadas nesse texto: os que são sábios e 
permanecem prontos para encontrarem-se com o Noivo, e os que são loucos e 
vivem desapercebidos desse fato. 
 1 Coríntios 3.13-15 – Quando Jesus voltar, Ele recompensará a cada um 
segundo suas obras.
 1 Coríntios 11.26 – Até a volta de Cristo, anunciamos sua vida e missão, 
celebrando sua memória ao participarmos juntos da ceia do Senhor.
 2 Timóteo 4.7-8 – Nossa responsabilidade é completar a carreira para a qual 
fomos chamados por Jesus, até sua volta.
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 Por isso, devemos viver cada dia como se Cristo fosse voltar hoje. Ame as 
pessoas, perdoe a quem te ofender, peça perdão a quem você ofendeu, acerte 
suas pendências. Cristo certamente voltará, e feliz será aquele que estiver pronto 
nesse dia, pois receberá seu galardão e a coroa da vida (Tiago 1.12 e 1 Pedro 5.4).

Aplicação pessoal:
1. Como está sua vida pessoal, espiritual e ministerial? Há coisas que precisam 
ser acertadas?
2. Orem uns pelos outros para que sejamos achados fiéis no dia da volta de 
Cristo. 

Texto base: Lucas 5.1-11
 
 Um dos segredos para o cristão viver uma vida próspera e vitoriosa é 
confessar diariamente, em fé, a Palavra de Deus. Devemos proclamar as verdades 
de Deus, registradas na Bíblia, sobre a nossa vida, nossa casa, nossa igreja, nossa 
nação, sobre os problemas, as doenças etc.
 No texto de Lucas que lemos, podemos aprender quatro lições:

1) A PRÁTICA, PREGAÇÃO e ENSINO de Jesus sobre a Palavra de Deus
 A prioridade de Jesus era fazer conhecida a Palavra de Deus. “... agora, 
Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem 
com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, 
sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo Servo Jesus.”
 Atos 4.29-30 

2) A OBEDIÊNCIA – fator que libera o poder de Deus através da Palavra 
 Depois de conhecermos a vontade de Deus em sua Palavra, precisamos 
ser obedientes e praticá-la. “Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada 
apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam 
grande quantidade de peixes...” Lucas 5.5-6

3) A verdade absoluta – SOBRENATURAL
A verdade relativa – NATURAL 
 O mundo de hoje afirma que tudo é relativo, mas a verdade de Deus 
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PROGRAMAÇÃO

Encontro de 
Mulheres

23 de Agosto | 17h | Central do Barreiro
Na Sala do Trono (Gabriela Sampaio)

Aniversário do 
Barreiro - 159 anos

24 de Agosto | 19h | Central do Barreiro
Culto em Ação de Graças

Clamor Trombetas
Casa de Oração

Clamor Trombetas
6 de Setembro | 20h | Central do Barreiro

Casa de Oração - Adoração e Intercessão
6 de Setembro -  22h a 7 de Setembro - 22h
Central do Barreiro

Semana do Clamor

7 a 10 de Setembro (Domingo/Quarta)
Domingo: 10h, 17h e 19h 
Segunda a quarta:  7h, 15h e 19h30
Central do Barreiro

Festa da Família 
Central do Barreiro

20 de Setembro | 9h30 | Sítio Recanto Central
Levar: 500g de Carne + 2l refrigerante

Grande Final
Campeonato Central

20 de Setembro | Sítio Recanto Central

Domingo

09h  - Escola Bíblica (ABEV)
10h - Culto de Celebração
14h - Programa Rede Super (Canal 21/ 23 NET)
17h - Culto de celebração
19h - Culto de Celebração

Segunda
20h

Mulheres Intercessoras
ABEV

Quarta
19h30

Noite da Unção e da Vitória
Central do Barreiro

Quinta
19h30

Escola Bíblica Mocidade Central
ABEV

Sexta
20h

UPAC - União de Adolescentes Central
Central do Barreiro

Sábado
20h

Mocidade Central
Central do Barreiro

permanece imutável e absoluta. “(Porque Abraão é pai de todos nós, como 
está escrito: Por pai de muitas nações te constituí), perante aquele no qual creu, 
o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem.” 
Romanos 4.16-17

4) Uma NOVA VISÃO sobre nós
A Palavra de Deus nos define e firma nossa identidade.
 “Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que 
qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e 
espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos 
do coração.” Hebreus 4.12
 Diante do milagre da pesca maravilhosa, Pedro, admirado, reconhece sua 
fragilidade e humanidade: “Sou pecador” (Lucas 5.8). Mas Jesus o tranquiliza e 
lhe confere uma nova visão a respeito de si mesmo: agora Pedro seria pescador 
de homens!

Aplicação pessoal:
1. Quais mandamentos de Deus você precisa praticar com mais diligência?
2. Orem uns pelos outros declarando fé e a prática da Palavra de Deus na vida 
dos irmãos. 
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Doe livros Cristãos*
Casa de Oração Central do Barreiro

*Novos ou usados em bom estado
Informações: 31 3384-3915 (Cau)

VOLUNTÁRIOS
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Informações: 31 3384-3915 (Cau)


