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Celebração de domingo, 08 de julho de 2018.
Pr. Eduardo Marcelino (manhã) | Pr. Valmir Farias (noite)

A ESSÊNCIA DO EVANGELHO
Série Inspiração
Estação: Cuidado | Propósito: Serviço | Ministério: Apóstolos
Texto: “Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não
usei muitas palavras nem grande sabedoria. Porque, quando estive com vocês,
resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz.
Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a
minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas
com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não
se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus”. 1 Coríntios 2.1-5
AS 3 COLUNAS DO EVANGELHO
1. A MORTE DE CRISTO. 1 Coríntios 1.18
“Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós,
que estamos sendo salvos, é o poder de Deus”.
2. O PLANO DE DEUS. 1 Coríntios 1:30
“É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou
sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção”.
3. A AÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. 1 Coríntios 2:12
“Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito procedente de
Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente”.
Conclusão: Um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos.
Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu; conversa
familiarmente todos os dias com alguém que não pode ver; espera ir para o céu
pelos méritos de outro; esvazia-se para que possa estar cheio; admite estar errado
para que possa ser declarado certo; desce para que possa ir para o alto; é mais
forte quando ele é mais fraco; é mais rico quando é mais pobre; mais feliz quando
se sente o pior. Ele morre para que possa viver; renuncia para que possa ter; doa
para que possa manter; vê o invisível, ouve o inaudível e conhece o que excede
todo o entendimento. A.W. Tozer
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A ESSÊNCIA DO EVANGELHO
Série Inspiração
Em 1 Coríntios 2.1-5 Paulo afirma que quando esteve com eles não usou a sua
sabedoria humana, mas sim o PODER DE DEUS. Este se refere ao derramamento do
Espírito Santo, prometido por Jesus em Atos 1.8:
“Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão
minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até nos lugares
mais distantes da terra”.
No contexto bíblico em que Paulo escreveu esta carta, o povo de Corinto tinha a
reputação de rebelde, beberrão e sexualmente promíscuo. Quando Paulo chegou
com a Mensagem, muitos deles se tornaram crentes em Jesus, mas trouxeram
aquela reputação consigo para a igreja. Através desta carta ele estava relembrando
aquilo que eles haviam recebido pela da Pregação do Evangelho, pois o estilo de vida
que alguns estavam levando, contradizia a fé que eles haviam professado.
Mesmo nos dias atuais, muitas vezes deparamos com situações semelhantes a esta,
e esta mesma Palavra usada por Paulo tem o Poder de transformar nosso
entendimento e nos recolocar no padrão de santidade que Deus espera de nós.
Os JUDEUS esperavam o Milagre, o Messias que reinaria sobre eles com poder e
restauraria o Governo de Israel; Os GREGOS esperavam a Sabedoria, um grande
filósofo como Platão, Aristóteles e outros. Mas o que Paulo traz aos Coríntios através
da Mensagem é JUSTIÇA, SANTIDADE e REDENÇÃO, anunciando o Sacrifício de Cristo,
A Mensagem de Deus não está baseada em nenhum discurso filosófico, nem Palavras
de Sabedoria humana, mas nos Propósitos Eternos de Deus para nós.
Para Compartilhar em Grupo:
1. Paulo afirma que a fé que temos não se baseia em sabedoria humana, mas sim
no poder de Deus. Como podemos desenvolver nossa fé diante desta verdade?
2. Como o poder de Deus tem transformado sua vida?
AGENDA ICP – JULHO 2018
14

Sáb

21

Sáb

18h30

Resenha Follow (Meninos)

15h00
Encontro de Mulheres Tema: Livres da Culpa
SALA DE ORAÇÃO: TODA SEXTA-FEIRA DAS 22H AS 02H

