
 
 
  

  

 

 

  

Desafio :  

 

Os sinais que estamos vendo estão te conduzindo 

a crer em Jesus. Os sinais estão convencendo 

que Jesus anunciou a palavra vinda de Deus. Os 

sinais estão levando você a confiar no convite 

amoroso de Jesus para a salvação. Os sinais são 

evidências para a comunhão pela fé nas 

promessas de Jesus Cristo.  Quando chegar o 

grande dia do Senhor a quem você invocará?    

 

A lua ficou vermelhinha como sangue para 

alguns. É um fenômeno já previsto pela ciência 

como algo natural, como o tsunami, como as 

guerras, como as fomes e suas consequências 

são amplamente explicadas pela ciência, pela 

antropologia, as suas consequências, mas Deus 

nos revelou há dois mil anos nas Escrituras a 

fim de que ao avaliar a história e as palavras de 

Jesus possamos dizer Maranata (Cristo vem) 

Jesus tudo o que disse está ocorrendo. Se tudo 

seguir assim , chegará o dia do Senhor, Jesus 

virá com seus anjos, os mortos em Cristo 

ressuscitarão e haverá plena comunhão com 

Deus! Hino 57.   
 

 

O que mudou na sua compreensão em relação 

aos sinais e a comunhão definitiva com Deus! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Também com base no texto em Atos  afirmamos que 

Deus derramou o Espirito Santo no pentecoste e 

desde então milhões de pessoas são alcançadas com 

as profecias do evangelho, com as visões de jovens e 

sonhos de idosos por uma igreja forte cheia da graça 

de Deus. Igreja falha, mas igreja viva !  

 

Pedro relembrou que Joel anunciava que Deus 

mostraria sinais no céu, sinais embaixo na terra:   

ANTES QUE VENHA O GRANDE E 

GLORIOSO DIA DO SENHOR. 
 

Os sinais estão anunciando este dia, os sinais estão 

apontando para aquele dia que Joel profetizou, que 

Jesus reforçou acrescentando que viriam muitos 

profetas falsos “ pois surgiram falsos cristos, falsos 

profetas , operando sinais e prodígios ,para enganar, 

se possível os eleitos” Marcos 13:22 .  

 

Estes sinais são as tribulações que antecedem a volta 

de Jesus, que antecedem a comunhão plena de vivos, 

e ressuscitados com aquele que é a eternidade, Jesus 

nosso Senhor . 

 

3. Concluindo    

Alguém poderia dizer que estes acontecimentos são 

normais, porém tem-se que considerar que Jesus não 

foi astrônomo, não teve acesso tecnologia que temos, 

e seus relatos, assim como João escreve no apocalipse 

em tempos antigos, trazem luz para as palavras 

difíceis de interpretar na letra, mas não nos fatos! 

 

Pedro afirmou que os sinais de Jesus era para 

pudessem invocar o nome do Senhor e ser salvo. Os 

sinais eram a confirmação do que Jesus pregou. Os 

sinais eram para comunicar o reino de Deus. Os sinais 

eram para convencer a todos que Jesus é Deus 

presente na terra. Os sinais eram para evidenciar o 

amor revelador de Deus especialmente na 

ressurreição do Senhor. 3000 pessoas foram 

batizadas. 

 
 

Muitos sinais foram feitos por Jesus, mas não 

creram nele João 12:37; 

A igreja realizava milagres como sinais do reino 

pelas mãos dos apóstolos Atos5: 31; 

O dom de línguas é um sinal I Coríntios 14:22; 

Falsos profetas fazem sinais para enganar Mat. 

13:22  

Lucas narra sinais acompanhando ultimas dias 

Lucas 21:25-26. 

 

O que você pensa sobre sinais na Bíblia ? 

 

2. Penso que Deus é o Senhor dos grandes e 

dos pequenos sinais. Os sinais são oportunidades 

para refletir, oportunidade de misericórdia, 

oportunidade para voltar-se para o Senhor. É 

necessário ler a bíblia , olhar Jerusalém e ao redor 

do mundo e considerar que os sinais estão ai para 

alertar todos os que creem na Escritura, de forma 

simples, sem rodeios, sem que dominadores da fé 

ou da ciência interfiram na comunicação de Deus a 

humanidade! 

 

Estamos vivendo um tempo angustioso de nações 

com guerras, fomes, mortes; Estamos vivendo dias 

angustiosos com terremotos que promovem 

Tsunamis e engolem civilizações que tem medo de 

morar perto do mar; Estamos vivendo dias em que 

a natureza humana torna-se cada vez mais 

promiscua, individualista, mais cheia de si 

mesmas; Estamos vivendo dias em que religiões 

surgem todos os dias e muitas delas realizando 

coisas incríveis (sinais e maravilhas) com seus 

profetas;  Hoje o mundo globalizado ajuda a 

entender o que todo mundo  vê muito rapidamente 

! (Lucas 21:25) E também vemos a lua 

avermelhada como prenuncio do que será no Dia 

do Senhor. 

 

Como um discípulo(a) de Jesus deve agir 

mediante sinais pelo mundo ? 



 

QUEM SOMOS? 
 

A Igreja Metodista tem suas raízes em um movimento 

religioso liderado por John Wesley, na Inglaterra, em 1738. 

O nome “metodista” foi um apelido que os universitários 

da Universidade de Oxford deram ao grupo liderado por 

Wesley, porque os membros pareciam fazer tudo com 

método e ordem. A Igreja Metodista em Água Fria foi 

fundada em 1943, através de um trabalho missionário na 

casa de João Batista da Graça.  Nossa comunidade, 

também chamada de “Sarça Ardente”, tem 

experimentado a fidelidade de Deus a partir da busca da 

santificação individual e comunitária, do discipulado e da 

expansão missionária.   

NO QUE CREMOS? 
 

Cremos que Deus levantou seu povo para caminhar de 

maneira digna pela qual foi chamado, a saber, buscar ser 

parecido a Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, que se 

entregou na cruz do calvário para remissão de nossos 

pecados e dar-nos uma nova vida, cheia do Espírito 

Santo. 

 

 
 
 
 

VISITANTE 

 
 SUA PRESENÇA NOS ENCHE DE ALEGRIA! 

 

 

 
ANOTE EM SUA GENDA NOSSO 

PRÓXIMO ENCONTRO NESTE PEQUENO 

GRUPO SERÁ DIA: 

 

______/______/_______ 

 

 

 

 

Aanote  

 
 

Para agendar um atendimento/visita, entre 
em contato com a Secretaria de 2a a 6a feira das 8h00 às 

14h00 pelo telefone 2597-0187 ou por e-mail: 

metodistaguafria@uol.com.br  

contato@igrejametodistaaguafria.com.br 
 

Obs.: 6ª feira – Folga pastoral 

 

 
 

 

AGENDA PASTORAL 

 

P a s t o r e s: 

Rev. Luís Carlos Lima Araujo 

Rev. João Marcos Silva 
 
 

 

 
 

 

Igreja Metodista em Água Fria 

 

Rua Corneteiro de Jesus, 304 - Água Fria 

CEP 02336-030            2597-0187 e 2597-0193 
 

www.igrejametodistaaguafria.com.br 
 

 

 
 

 

 

 

 

Nome  dia motivo 

  

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

PARA SE TORNAR MEMBRO DA IGREJA 

Participe da classe Compartilhar da Fé aos domingos às 

10:15 ou na impossibilidade agende um horário na 

secretaria para falar com o pastor. Se você é Metodista 

regularize sua situação solicitando sua transferência.  Se 

você entregou sua vida a Cristo e deseja passar pelo 

batismo comunique a secretaria.  

 

 

 

ESBOÇO MENSAGEM Ano 2015       

                 TEMA: COMUNHÃO 

Os sinais e a comunhão.  

Atos 2: 14 – 24 

 

Introdução –  Na ultima semana a lua ficou 

avermelhada , os ventos fizeram estragos. Em casa 

arrancou parte externa do aquecedor de água. Seria 

estes fenômeno, um sinal do fim dos tempos ? 

Volta de Jesus ? Ainda este ano veremos outro dia 

08/10 . isso já aconteceu em outras ocasiões. 

Também haverá eclipse do sol previsto para este 

ano .   

1. Sinais – para que servem ? Servem para 

alertar, servem para confirmar a palavra de quem 

falou. Servem de testemunhas.  Deus sempre fez 

sinais entre os povos para confirmar seu agir no 

processo de se revelar . Exemplo : 

 

Sangue do cordeiro Êxodo 12:13  sangue nas 

portas evitavam morte; 

Guardar o sábado era um sinal da aliança Êxodo 

31:12; 

Era para ensinar aos filhos sobre o livramento de 

faraó Deut. 6:22 ; 

Era meio de confirmar sua fé em Deus Deut. 11:33 

Profecia sobre a vinda do messias era nascer da 

virgem Isaias 7:14; 

João 2:11 Fala que Jesus fez milagre da agua em 

vinho como sinal João 2:11 

Os sinais apontavam para Deus João 3:11 

(Nicodemos) 

 

Estamos orando por  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

Líder do PG : Inicie a reunião com quebra gelo: 
Fale sobre Comunhão ; 

 
Tenha momento de louvor;  

 
Pergunte se há algum testemunho breve ; 

 
Compartilhe a mensagem impressa; 

 
Pergunte se há alguma necessidade de oração; 

 
Fale sobre atividades da igreja; 

 
Seja pontual no horário do inicio e termino;  
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