Agenda CG São Bernardo do Campo
Data

Evento

Sexta-feira – 16/02/18 as 19h30

Encontro
Mulheres Intercessoras

Sexta-feira – 16/02/18 às 22h

Vigília de Oração

Domingo – 18/02/18 às 09h e 18h

Celebração da Família

Boletim de Célula
Extraído da ministração de terça-feira Projeto IDE

13 de Fevereiro de 2018 – nº. 05

Discípulos de Jesus conhecem os segredos do Reino
de Deus, e guardam e guardam a Palavra em seus
corações!
Lindemberg Ribeiro

Diretrizes para uma célula saudável:
Receba as pessoas em sua casa de forma calorosa e feliz. Provoque uma
conversa descontraída onde todos tenham a oportunidade de falar.
ENCONTRO– 10 minutos
EXALTAÇÃO – 10 minutos
EDIFICAÇÃO – 20 minutos
EVANGELISMO – 10 minutos

ATENÇÃO: Não faça “Mini Culto”. Crie um ambiente agradável e
descontraído de comunhão com Deus através de louvores.
Escritório CGSBC: Avenida Winston Churchill, 1680 – Rudge Ramos – S. B. do
Campo. Horário de Atendimento: de Segunda a Sexta das 09h às 13h e das 14h
às 18hs. Fones: (11) 4365-3080 / (11) 4368-0077 / (11) 4362-5107

Sentindo
Para refletir: “Dando uma nota de 1% até 100% o quanto a Palavra de
Deus tem transformado sua vida?”
As Igrejas evangélicas hoje vivem cheias, e muito embora a Igreja ainda
não faça com excelência seu papel de pregar o evangelho a toda
criatura, os templos estão cheios de pessoas, sim de pessoas, mas de
poucos discípulos de Jesus Cristo. Essa é uma realidade, que você nota
pelos frutos das pessoas. Jesus disse “Pelos frutos vos conhecereis!”
Podemos afirmar que, quando a Palavra de Deus é proclamada, muitos a
ouvem. No entanto, ouvi-la somente não produz frutos! É necessário
algo mais!

Aprendendo
Leia: Mateus 13.3-23
Vemos nesse texto que Palavra foi semeada em diversos tipos de solo
(corações), mas o que faz destes corações serem diferentes tipos de
solo? O que diferencia é a maneira como essas pessoas ouvem a
Palavra!

Refletindo
QUE TIPO DE SOLO É O SEU CORAÇÃO HOJE?
• A primeira ouviu, mas não entendeu;
• A segunda a ouviu, e alegrou-se na hora, mas não criou raízes e
somente recebeu a Palavra para aquele momento;

• A terceira a ouviu, mas, ao brotar a semente, ela foi sufocada com os
seus cuidados pelas coisas do mundo;
• A quarta, por sua vez, também a ouviu, mas com uma grande
diferença: ela entendeu a Palavra, e acolheu no seu coração, e por isso,
ela cresceu se tornou uma árvore frondosa e deu muito fruto. FOI ISTO
QUE FEZ A DIFERANÇA!

Aplicando
QUE TIPO DE SOLO É O SEU CORAÇÃO HOJE?
Novamente vemos que não podemos somente ouvir a Palavra de Deus,
mas também RECEBERMOS, ACOLHER-MOS a Palavra em nossos
corações, para que haja uma genuína transformação de nossas vidas.
Exemplo dos irmãos da Igreja de Tessalônica: 1ª TESSALONISSENSES
2.13.
Mateus 10-11 – Somente aos discípulos foi dada a REVELAÇÃO dos
mistérios do Reino dos Céus!
Vemos que Jesus está falando de três coisas:
1. O Reino de Deus tem mistérios a nos serem revelados;
2. Somente quem é discípulo de Jesus pode conhecer esses mistérios;
3. O mundo (os Judeus), em geral não podem conhecê-los devido à
dureza de seus corações, e a cegueira espiritual que possuem;
Então vemos que Jesus não está falando somente de termos uma
compreensão lógica, intelectual da Palavra, mas de entender o que está
sendo revelado!
O entendimento através da revelação da Palavra produz em nós frutos
para Deus! – Colossenses 1.9-10. – v. 11-12.
I Coríntios 2.14 – “Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito
de Deus, porque para ele é loucura, e não pode entendê-las, porque elas
se discernem espiritualmente.”
Semelhantemente, nós também precisamos vigiar para não incorrermos
neste mesmo tipo de erro. – HB 5.11-14.

Vemos que os hebreus já tinham ouvido várias vezes sobre os mesmos
princípios, mas eram lentos, ou tardios em ouvir (dar ouvidos à). Eu
entendo que eles ficaram como os Judeus em Mateus 13.15, ou seja,
seus corações ficaram insensíveis.
Em Mateus 13.15 – Jesus está afirmando que o coração do povo se
tornou insensível; de má vontade ouviram com os seus ouvidos, e
fecharam os seus olhos.
Mas felizes somos nós que com nossos olhos espirituais vemos e com
nossos ouvidos ouvimos ao Nosso Senhor Jesus!

Concluindo
Podemos chegar a conhecer muitas coisas sobre Cristo, sem nunca, no
entanto, termos conhecido à Cristo verdadeiramente!
As Igrejas evangélicas estão repletas de pessoas religiosas, e não de
discípulos de Jesus, que foram ensinadas sobre como podemos ser
“bons cristãos”, mas que não manifestam transformação alguma em
suas vidas! São sempre as mesmas, e não há evidências de uma
mudança genuína. Isto se deve à falta de revelação, que acompanha
uma verdadeira experiência com Cristo.
Pode ser que NÃO TEMOS AMNÉSIA, mas muitas vezes perdemos a
nossa consciência da importância espiritual dessas verdades, ou seja, as
mesmas verdades que antes vinham repletas de vida e nos moviam a
vivê-las, agora aparentemente já não mexem muito conosco! O que
fervia em nosso interior, impulsionando-nos em nosso caminhar em
Deus, agora nem sequer nos desperta mais!
Se pararmos de avançar, não alcançaremos o propósito de Deus para a
nossa existência. Devemos crescer até a plenitude do conhecimento de
Cristo.
Ler I Pedro 1.3-12.
“O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes dará a
conhecer a sua aliança” – Salmos 25.14.

