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O GC é uma expressão da Igreja, onde os que participam 
caminham juntos nos passos de Jesus, tornando real a 
orientação bíblica sobre os mandamentos recíprocos como por 
exemplo:
“O meu mandamento é este: Amem-se uns aos outros como 
eu os amei.” João 15:12
Podemos experimentar no GC a oportunidade de desenvolver e 
aperfeiçoar a nossa vida a luz dos ensinos de Cristo, 
encontrando amadurecimento espiritual no estudo da Bíblia em 
grupo. O GC também é um ambiente facilitador para 
apresentarmos Jesus às pessoas que desejam conhecê-lo, 
como também é um local para nos dispormos a servir, colocando 
nossos dons ou habilidades a disposição do Senhor com o fim de 
abençoar outros. 
Você gostaria de conhecer um Grupo de Crescimento? 
Acesse nosso site e encontre um GC perto de sua casa.

igrejagileade.com.br/gc

Igreja Cristã Gileade Juazeiro do Norte

bíblica
Para você que é novo convertido, preparamos um plano de 
leitura bíblica em 30 dias, se você não é novo convertido e deseja 
um plano de leitura bíblica, também tem um plano para você, 
acesse nosso site e baixe o PDF.

igrejagileade.com.br/plano-de-leitura-biblica

GRUPO DE CRESCIMENTO

GC

Fique atento ao 
calendário escolar,
este mês teremos os 

seguintes cursos:

ESCOLA BÍBLICA

Casados 
para Sempre{ última 

semana 
de abril

Batismo
Membresia

e 16
abril{ terça-feira

Aos irmãos que residem distante da igreja, 
há transporte GRATUITO aos domingos. 
Um grupo de irmãos se prontificou a 
conduzir os amados no seguinte trajeto: 
casa-igreja-casa, fique atento ao horário e 
local de parada pois os irmãos passarão no 
horário e local pré-determinado. 
Acesse nosso site e veja os pontos de 
parada e horários.

igrejagileade.com.br/rota

PLANO DE LEITURA



IGREJA CRISTÃ GILEADE

rua Ana de Jesus Pita. 105

Aeroporto (Conviver)
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Continue lendo esse e outros artigos em: 

igrejagileade.com.br/edificando

AGENDA GILEADE

Terça-feira
Plantão pastoral - 17h
Culto de Oração - 19h 
Escola Bíblica - 20h

Sábado

Quinta-feira
GC de jovens - 19h
GC de adultos - 19h

GC de adolescentes - 14h

nas residências

nas residências

Domingo

Ensaio do louvor - 16h

Culto de celebração - 18h

/igrejagileadejuazeiro
@gileadejuazeiro

igrejagileade.com.br

ANOTAÇÕES

“Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a 
reassumir. Ninguém a tira de mim; pelo contrário, eu 
espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar 
e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai.” 
(João 10:17-18)

Por que Jesus diz isso? Por que ele enfatiza sua 
voluntariedade em morrer? Porque se isso não fosse 
verdade — se sua morte fosse forçada a ele, se não fosse 
livre, se seu coração não estivesse de fato nisso — então uma 
grande interrogação seria colocada sobre seu amor por nós.

A profundidade de seu amor está em sua liberdade. Se ele 
não morreu por nós voluntariamente — se ele não escolheu 
o sofrimento e o abraçou — então quão grande é seu amor 
realmente? Então ele enfatiza isso. Ele deixa explícito. Isso 
vem de mim, não das circunstâncias, não de pressão, mas do 
que eu realmente anseio fazer.

Jesus está enfatizando para nós que seu amor por nós é 
gratuito. Ele parece ouvir alguma calúnia inimiga dizendo: 
“Jesus não ama a você de verdade. Ele é um mercenário. Ele 
entrou nessa por outra razão que não amor. Ele está sob 
algum tipo de obrigação ou compulsão externa. Ele não quer 
realmente morrer por você. Ele apenas de alguma maneira 
acabou entrando nessa tarefa e tem de se submeter às 
forças que o controlam.” Jesus parece ouvir ou antecipar 
algo assim. E ele responde: “Ninguém a tira de mim; pelo 
contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade 
para a entregar e também para reavê-la.” Ele está 
pressionando nesse ponto para ver se creremos em seu 
protesto de amor, ou se creremos no oposto — que seu 
coração não está realmente nisso.
Qualquer um que faz uma afirmação como essa está 
mentalmente perturbado, mentindo, ou é Deus. Eu tenho 
autoridade de dentro da morte, como um homem morto, de 
tomar minha vida de volta quanto eu quiser. Agora qual é o 
ponto aqui? 

Bem, o que é mais difícil? Controlar o momento de sua 
morte, ou dar a si mesmo vida novamente quando já morto? 
O que é mais difícil? Dizer “eu entrego minha vida por minha 
própria iniciativa,” ou dizer “eu tomarei minha vida de volta 
depois que estiver morto”?

A resposta é óbvia. E esse é o ponto. Se Jesus podia tomar — 
e tomou — sua vida de volta da morte, então ele de fato 
estava livre. Se ele controlou o momento em que saiu da 
sepultura, ele certamente controlou o momento em que ele 
foi para a sepultura.

Então eis o ponto. A ressurreição de Jesus é dada a nós como 
a confirmação ou a evidência de que ele estava, de fato, livre 
ao entregar sua vida. E então a ressurreição é o testemunho 
de Cristo quanto à liberdade de seu amor.

O Significado da Páscoa

De todas as grandes coisas que a Páscoa significa, ela 
também significa isso: é um grande “Eu quis fazer isso!” por 
trás da morte de Cristo. Eu quis fazer isso! Eu estava livre. 
Você vê o quão livre eu estou? Você vê quanto poder e 
autoridade eu tenho? Eu era capaz de evitá-la. Eu tenho o 
poder de tomar minha vida e voltar da sepultura. Então, 
como eu não conseguiria devastar meus inimigos e escapar 
da cruz?

Minha ressurreição é um brado sobre meu amor por minhas 
ovelhas: Eu era livre! Eu era livre! Eu escolhi isso. Eu abracei 
isso. Eu não fui capturado. Eu não fui encurralado. Nada 
pode me obrigar a fazer o que eu não escolho fazer. Eu tinha 
poder para tomar minha vida de volta da morte. Quão mais, 
então, eu poderia evitar meu encontro com a morte!

Eu estou vivo para mostrar a você que eu realmente amei 
você. Eu amei você livremente. Ninguém me forçou a fazê-
lo. E agora estou livre para passar a eternidade amando você 
com um amor onipotente de ressurreição para sempre e 
sempre.

Vinde a mim, vós todos pecadores que necessitam de um 
Salvador. E eu os perdoarei, os aceitarei, e os amarei de todo 
o meu coração para todo sempre.

John Piper

Fique por dentro de toda a programação da nossa igreja e não 
perda nenhuma atividade. Acompanhe em nosso site ou em 

nossas redes sociais, acesse:
igrejagileade.com.br/agenda
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