
Texto base: João 10.1-10
 
Reflexão

 Não temos como controlar os nossos pensamentos e coisas que ouvimos 
em nossa mente. Diante de muitas situações ficamos indecisos pois podemos ouvir 
a voz de Deus, nossa própria voz, e até a voz do diabo. Como discernir uma da 
outra?
 Nessa passagem de João, Jesus nos oferece a promessa de vida abundante 
(v.10). Mas antes disso o texto fala sobre ouvir a voz do Senhor. As ovelhas 
reconhecem e seguem a voz do seu pastor. Elas não seguem outra voz.
 É dessa forma que deve acontecer conosco em relação a Jesus.
 Como cristãos, devemos ouvir somente a voz do nosso Senhor. Mas o texto 
também diz que o nosso inimigo vem para nos roubar, matar e destruir. E como ele 
faz isso? Tentando nos enganar com outra voz dentro da nossa mente.  

 A voz do diabo
 Essa voz diz que não temos talento, não podemos nada, não chegaremos 
a lugar algum na vida. Que não somos importantes e não somos amados. Que Deus 
não se importa conosco e não ouve nossas orações. Essa é a mensagem que o 
diabo sempre tenta incutir em nossa mente.
 Quando Adão e Eva ouviram a voz de Deus no jardim, eles se esconderam. 
Eles estavam envergonhados pelas atitudes que tinham tomado depois de ouvir a 
voz da serpente (Genesis 3.8-11). Por isso Deus perguntou a Adão: Quem te fez 
saber que estavas nu? Que voz você ouviu que não é a minha?
 Uma mulher adúltera foi levada a Jesus numa situação de vergonha e 
humilhação (João 8.1-11). Todos a acusavam. Mas Jesus falou com ela e ela ouviu a 
voz dele. Isso cobriu sua vergonha e restituiu sua identidade.
 Muitas vezes, na pressão dos problemas, ouvimos outras vozes que tomam 
o lugar da voz de Deus em nossa vida. E isso sempre produz em nós vergonha e 
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AS VOZES QUE OUVIMOS NA NOSSA CABEÇA | I SEMANA

medo.

 A voz de Deus
 Quando ouvimos a Deus, a vida vem em nossa direção, nos descobrimos 
amados e aceitos. A voz de Deus cura as nossas feridas, nos fortalece e nos dá 
novos sonhos e projetos. A voz de Deus traz perdão e direção segura para nós.
 A voz de Deus é Jesus, que fala conosco, que fala à nossa alma, que consola, 
que dá sentido à nossa vida. Jesus é o bom pastor que chama suas ovelhas e elas 
conhecem a sua voz. 

Aplicação

1. Você às vezes tem dificuldade em reconhecer a voz de Deus em meio a 
tantas vozes que ouvimos a todo momento?
2. Você está pronto para ouvir a voz de Deus que vai dar direção segura à sua 
vida? Você deseja ouvir essa voz?

CRISTIANISMO COM CRISTO | II SEMANA

Texto base: “Resta, irmãos meus, que nos alegremos no Senhor. Não me aborreço 
de escrever as mesmas coisas, e é segurança para vocês” Filipenses 3:1
 
Reflexão

 Paulo está falando sobre a importância da REPETIÇÃO. Os pais sabem 
quantas vezes precisam repetir as mesmas coisas aos filhos. As empresas sabem o 
quanto precisam repetir seus valores e obrigações aos funcionários. A repetição na 
igreja não é falta de assunto, mas a reafirmação de verdades espirituais que ainda 
precisamos ter revelação. A REPETIÇÃO, como lemos, é 
um princípio bíblico.
 Tenho pregado e repetido a mesma ênfase do nosso ministério a mais de 
dezessete anos: Que o cristianismo não tem nada a ver com nossos interesses 
pessoais, problemas ou busca da prosperidade. A essência do cristianismo está 
em Cristo e não em nós. Quem pensa assim desconhece as Escrituras ou tem dado 
ouvido aos falsos profetas dos nossos dias.
 Jesus viveu sem dinheiro e com aflições e problemas incomparavelmente 
maiores do que os nossas. Mas seu alvo, dado pelo Pai, era um só: SERVIR E AMAR 
OS NÃO ALCANÇADOS; GENTE SEM DIREÇÃO E SEM ESPERANÇA. 



PROGRAMAÇÃO

Culto de Mulheres
25 de Outubro | 17h | Central do Barreiro
Pra. Débora Silva (Moriá Lagoinha)

Feira de 
Oportunidade

25 de Outubro | ABEV (após Culto de Mulheres)

BATISMO 26 de Outubro | 9h30 | Central do Barreiro

Clamor Trombetas
Casa de Oração

Clamor Trombetas
1 de Novembro | 20h | Central do Barreiro

Casa de Oração - Adoração e Intercessão
1 de Novembro - 22h a 2 de Novembro - 22h
Central do Barreiro

Semana do Clamor
EDIÇÃO 

COMEMORATIVA DE
18 ANOS

2 a 5 de Novembro (Domingo/Quarta)
Domingo: 10h, 17h e 19h 
Segunda a quarta:  7h, 15h e 19h30
Central do Barreiro 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO
INÍCIO: 29 OUT (QUA) - 19H30

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

 Enquanto Ele fazia isso com alegria, o Pai cuidava dele. Os verdadeiros 
cristãos, pelo poder do Espírito Santo, viverão a vida de Cristo nessa época. Quem 
preferir outro caminho, vai ficar pra trás.
 Você já percebeu que somos uma geração sem mártires? 
 Ninguém mais morre ou perde tudo por uma causa nobre. Somos a geração 
fraca e doente das celebridades, da fama. Jesus nunca quis isso. Tornou-se mártir 
com quase todos os seus apóstolos (11 deles foram martirizados, incluindo Paulo).
 Atualmente existe um cristianismo sem Cristo. Um cristianismo de ouvir 
sermões, buscar bênçãos e ir embora pra casa sem compromisso ou compaixão 
por ninguém à mossa volta. Não quero isso para a nossa Igreja. Vou pregar contra 
isso até meus últimos dias de vida.
 Quando Paulo disse “estou crucificado com Cristo” (Gálatas 2:19), o que 
estava querendo afirmar? QUE AGORA CRISTO ERA SUA VIDA; QUE FARIA O MESMO 
QUE CRISTO FEZ; QUE IRIA PELO MESMO CAMINHO.
 Isso é Cristianismo. Cristo vivendo e expressando-se através da igreja, de 
cada pessoa nascida de novo.

Aplicação pessoal

1. Quanto do que os primeiros cristãos faziam tinham relação com seus 
interesses pessoais?
2. Vamos orar para que o Espírito Santo nos capacite a viver o verdadeiro 
cristianismo. 

RESUMO | III SEMANA

Na terceira semana deverá ser feito um resumo sobre os pontos mais inmportantes 
aprendidos nas duas liçoes anteriores.


