Ceia do Senhor
04/09/2016 –Pr.Luciano

Hb 1:1-14 – Os dias são difíceis.
Vivemos dias difíceis, há uma tendência nessa época de
afastamento, as pessoas se afastam da congregação e acham que
está tudo bem. Jesus diz: por se multiplicar a iniquidade o amor de
quase todos esfriarão, e as pessoas confundem o amor com o sexo,
e as pessoas o fazem de maneira desenfreada e de qualquer jeito.
O Evangelho precisa ser pregado, as pessoas precisam de
Deus para se libertarem e se salvarem, mas a pessoas não querem
ouvir o Evangelho da salvação. Fomos criados para a palavra, o
cristão deve desejar amadurecer e crescer em Cristo, devemos
buscar a fé e ela é gerada pela palavra de Deus.
Temos dificuldades para receber a fé, porque temos
dificuldades para ouvi-la, a não ser, quando estamos precisando ou
passando por alguma dificuldade. Mt 24.12 – corremos o risco de
nos misturar com o mundo quando não buscamos relacionamento
com Deus. O livro de Hebreus é uma grande exortação ao
conhecimento e relacionamento com Deus. As pessoas precisam
ouvir o Evangelho, o Evangelho de Cristo. Há uma diferença entre
escutar e ouvir, Jesus diz em várias ocasiões, “Quem tem ouvidos
que ouça”. Hb 3:7-8, Temos que colocar o nosso coração ao ouvir,
essa é a única maneira de não endurecermos nossos corações. Só o
Evangelho de Cristo pode salvar, há muitas vozes falando de Deus e
sem Deus, cuidado.
Há um sofrimento no coração do verdadeiro cristão, quando
ele olha no templo e sente a falta de alguns irmãos que se
perderam, esfriaram e desmoronaram espiritualmente por falta de
fé. Devemos ler a palavra, frequentar as reuniões, caso contrário
seremos presas fáceis para o mundo. Precisamos refletir sobre isso,
conhecendo melhor a Deus, teremos mais segurança mesmo em

meios a dificuldades. Só quem pode livrar o homem do pecado é Deus. Hb
3.17-devemos nos submeter a Deus. Busque o Senhor, leia sua palavra,
busque relacionamento com Ele e Ele te socorrerá Rm 8:3-4; Hb 1:1-3 Ele é o
resplendor da gloria. Quando participamos da Ceia, devemos desejar
glorificar o Senhor.
“Devemos pregar o evangelho de uma forma que, se for necessário, a gente
fale” Deus os abençoe e um Excelente GF.
JUNTE-SE A NÓS
Rua Marquês do Pombal 925/927, Santo Amaro, www.familiacrista.com.br
GRUPOS FAMILIARES
Mangabeira Rua do Rio, 14 3443-3486 - Mª de Lourdes
Betel-Rua da Fundição,20 apto. 602 3222-6102 - Dielú
Beberibe- Rua Garapeira, 12,P.Madeira 3443-9935 - Valter
Boa Viagem- Av.Fernando Simões B.50 ap1503 8844-0349 - Luciane
Bomba do Hemetério- R.Châ de Alegria, 283 3449-2162 - Tânia
Casa Amarela- 2ºTravessa C.Selva,81 3269-4732 - Adriana
Jardim Paulista- R.90, 25, Paulista 3487-9228 Rogério - Alto José do PinhoR.Ametista, 25 3441-6487 - Fátima
Rio Doce- R.20, 50, 5ªetapa-Paulista 8897-2040 - Péricles
Santo Amaro 1-R.Tamoios, 265, 1ª 3222-7462 - Amaro
Santo Amaro 2-R.Tauã, 196 8312-9116 - Beatriz
Santo Amaro 3-R.Agamenom Magalhães,20 8601-4692 - Flávia
San Martin- R.Estudante Farias Brito, 134 8752-5523 – Adriano
NOSSAS REUNIÔES
Domingos 09:00hrs EBD – 10:00 Culto Manhã – 18:00 Culto Adoração
Terças-Feiras 15:00 hrs. Oração de Mulheres Quartas-feiras 19:30 Culto de doutrina
Sábados 07:00 Oração de homens.
DIAS GRUPOS FAMILIARES
Terças-feiras, Quintas-Feiras, Sextas e Sábados, participe, faça parte de um
GRUPO FAMILIAR, procure-nos e saiba como participar, veja qual grupo fica melhor
para você e sua família. Mais de Cristo e menos de nós, seja esse nosso desejo.

Igreja Família Cristã

Sérgio Pires - Cooperando com a obra de Cristo

