
CRACOLÂNDIA 
Toda 3ª sexta-feira do mês 
Saida igreja cristo centro
informações com Fabio e Patricia 
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DOMINGO 25 DE SETEMBRO ÀS 10H

A ORAÇÃO 
 

COM   DEUS

TODA TERÇA-FEIRA 
A PARTIR DAS 20H

TEMPO DE 
ORAÇÃO

TE CONECTA

ESTUDO DA 
PALAVRA
TODA QUARTA ÀS 20H

TODA Agosto ÀS 20HPalavra, meu alimento todos os dias 
17 19H 24/09 ÀS 19:30

Encontro do Ministério de Intercessão 

 Toda quinta-feira 
  a partir  20h

       Informações com
 Profetisa Ana ou Teresa 

Setembro

Domingo 18/09 - manhã às 10h / noite às 18h

PRIMEIRO DOMINGO DO MÊSPRIMEIRO DOMINGO DO MÊS
ÁS 09H E ÁS 18H

CEIA DO 

SENHOR 

7de
Setembro

Venha orar pelo BRASIL
Horário: 08:30h à 13:30h
Local: Cristo Centro Pirituba

Seminário de Intercessão 
Horário: 14h

 

Informações com Ministério de Intercessão
 

descobrindo o propósito da vida

 Domingo às 09h
Informações com Prs. Adilson e Carlos / Aux. Pr. Horizonte

CONE     ÃO
Cristo

RECOMEÇAR



“Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e 

do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. 

E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos”. Mt 28: 19,20

Quando lemos este texto ele nos remete q vontade manifesta de Cristo para os seus discípulos 

que representam a igreja.

Toda mensagem, toda ordem do Senhor aos seus discípulos significa uma ordem para a igreja. 

Isso quer dizer que cada cristão tem a responsabilidade de fazer discípulos, é um chamado para 

cada um de nós que amamos e servimos ao Senhor. 

Essa ordem do Senhor nos mostra que não é somente evangelizar, falar de Jesus e levar 

pessoas a salvação nele, o próximo passo da nossa responsabilidade pessoal, do nosso 

chamado é o de levar essa pessoa a seguir a Cristo e servi-lo.

Se não estamos evangelizando, não estamos discipulando, porque discipular não é apenas dar 

uma aula de Bíblia numa sala, é ganhar uma vida para Cristo e ensina-la a segui-lo como Senhor.

Falhamos em nosso chamado como crentes, como discípulos de Jesus que dizemos ser, se 

olham para nós e não nos veem ensinando alguém a ser seu discípulo. 

A pergunta que vamos fazer esse mês é: “Quem você está ensinando a seguir a Cristo?”, 

“A quem você está ensinando a palavra de Deus?”. 

Mês passado falamos sobre “Evangelização”, esse mês vamos falar sobre “discipulando” 

aqueles a quem evangelizamos. Vamos aprender que essa não é apenas uma responsabilidade 

da igreja organizada, dos pastores ou líderes, é um chamado para cada crente. Jesus não deu 

essa ordem a uma entidade ou organização, ele deu essa ordem aos seus discípulos, que 

imediatamente o obedeceram e saíram pelo mundo levando o evangelho as nações.

Se nos vangloriamos de discipular nos vangloriamos de um trabalho incompleto porque se não 

nos preocupamos com os que evangelizamos, estamos sendo negligentes. 

No ultimo domingo de setembro vamos fazer o “Culto do discípulo”. Espero que todos tragam um 

discípulo para o Senhor nesse dia, não apenas um evangelizado. Tomara que nesse dia, você se 

sente no seu lugar com um monte de gente ao seu redor que você trouxe para Cristo e esta 

ensinando-os a segui-lo.

“Discipulando as nações”.

Apóstolo Rubens de Mattos 

VISITE-NOS
CEP: 02916-000 - Telefones: 3991-6141 - 3539-3816
E-mail: contato@cristocentro.org.br
Site: www.cristocentro.org.br
Conta: Banco Itaú - Ag. 0755 C/C: 62496-2 - Ministério Cristo Centro 

Terça-feira: às 20h - Tempo de Oração

Quarta-feira às 20h - Estudo da Palavra

Domingo às 10h e às 18h

Ceia do Senhor às 09h e às 18h
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DISCIPULANDO AS NAÇÕES

DISCIPULANDO 
 “Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, 

batizando-os em nome do Pai, e do filho e do Espírito Santo”. 
Mt 28:19

INFORMATIVO SETEMBRO/2016
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