Agenda CG São Bernardo do Campo
Data

Evento

Sexta-feira – 30/03/18 às 22h

Vigília de Oração

Domingo – 01/04/18 às 09h e 18h

Primícias e Ceia do Senhor

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

Sob Nova Direção – Parte 2

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

27 de Março de 2018 – nº. 11

Pr. Marcos Marciano

Sentindo
Se você declarou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, então você
também declarou rebelião contra Satanás. Se você declarou o Senhor
Jesus Cristo como seu Salvador, você está sob nova direção. E uma vez
salvo, você se tornou um soldado importante na maior guerra jamais
combatida, a guerra espiritual pelejada entre o poder de Deus (luz) e as
forças de Satanás (trevas). Estamos em guerra e pequenas coisas podem
nos tirar do foco. Permanecer firmes em Deus nos levará a uma fé
inabalável.

Aprendendo
Leia: 2 Coríntios 11.1-3
Há uma simplicidade em Paulo, e neste capítulo ele está zelando pelos
irmãos. O Espírito Santo quer gerar em nossos corações a convicção de
que Ele está conosco todos os dias.

Refletindo
Vamos refletir em alguns princípios básicos para romper na nossa vida
com Deus. Romper é ficar livre, mais leve, ser feliz do jeito que você é.
O caminho é ser cheio do Espírito Santo. Com Ele ganhamos a
consciência de quem somos e o que carregamos. Discernimento
(enxergar o aparente) e revelação (enxergar o está por trás) são armas
poderosas para o cristão.
Princípios básicos para romper:

1) Saber que estamos em uma posição privilegiada. Deus nos colocou
numa posição privilegiada para fazer a diferença por onde passar
declarando o nome de Jesus.
2) Fomos escolhidos por Deus. Porque Deus te escolheu? Leia: João
15.16-17.
Deus te chamou para dar frutos e frutos permanentes nEle. “Por isso as
demais coisas vos serão acrescentadas” (Mateus 6.33).
3) Se mover por convicção. O Senhor nos enche de convicção. E ter
convicção nos levará a acertar o alvo. Lutar contra o inimigo certo.
Leia: Romanos 8.28-39
4) Saber que o Senhor é o nosso refúgio. Estamos debaixo dos cuidados
de Deus. Ele está sempre atento a nos livrar.
Leia: Salmo 142

Aplicando
Precisamos ser tomados por estas convicções: O inimigo de Deus é
nosso inimigo. Somos guerreiros de Deus. A luta é constante, não cessa,
pois o inimigo anda a nossa volta. Temos armas para a guerra. E a vitória
é certa!

Concluindo
O Reino de Deus é um Reino de conquistas. Isso significa que teremos
muitas batalhas, e das mais variadas formas. Gigantes sempre se
levantarão para tentar nos impedir de herdarmos as bênçãos, mas nossa
atitude deve ser dirigida por Deus e baseada numa postura espiritual.

