Agenda CG SBC
Data

Evento

Domingo – 10/03/19 às 09h e 18h

Ceia do Senhor e Primícias

ATENÇÃO!

Dia 09/03/19

Encontro Homens de Honra

Dia 11/03/19 às 20h

Aula para Consagração de Crianças

Dia 17/03/19 às 09h

Consagração de Crianças

ATENÇÃO: Não faça “Mini Culto”. Crie um ambiente agradável e descontraído de
comunhão com Deus. Diretrizes para uma célula saudável: Receba as pessoas em sua
casa de forma acolhedora e feliz. Provoque uma conversa descontraída onde todos tenham
a oportunidade de falar. Disponibilize o boletim para todos acompanharem durante a célula. E
no termino do encontro, compartilhe com alegria a agenda com as programações da nossa
Comunidade.
RECEPÇÃO – 10 minutos / LOUVORES – 10 minutos / EDIFICAÇÃO – 30 minutos
EVANGELISMO e COMUNHÃO – 30 minutos

Boletim de Célula
Fé não é força, é rendição!

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

Pr. Marcos Marciano

07 de Março de 2019 – nº. 07

SENTIR
Existem situações em que para nós, humanamente falando,
classificamos como impossíveis. Assim, nós nos acostumamos com tais
situações por não enxergar saída. Mas Deus está atento a estas
mesmas situações. E tem uma solução para cada uma delas. Que tal
ouvir a opinião de Deus para aquilo que chamamos de “impossível”?

APRENDER
Leia: Mateus 11:25-30
Se observarmos atentamente os versículos que lemos vamos aprender
que fé não é força, mas rendição.
Provavelmente algumas situações que classificamos como impossíveis,
ainda não houve uma virada na história por colocarmos somente a
nossa força, o nosso intelecto, a nossa capacidade.
Assim, a nossa rendição só acontece quando a nossa capacidade já
não é mais suficiente.

REFLETIR
Para entender o contexto, nos versos 20 a 24 – Cidades que não se
arrependiam são expostas por Jesus. Ele começa a denunciar as
cidades que não se arrependiam, não se rendiam a Deus.
Ele vai deixar claro que aos pequeninos, aos totalmente dependentes
do Pai, estes para o Senhor são como recipientes de milagres.
Para conseguirmos permanecer fiéis a esse ensinamento, precisamos
nos despojar dos sentimentos terrenos, das inclinações a que o mundo
nos impele, como o apego aos bens materiais, à necessidade mórbida
de exercer o poder sobre o próximo, o egoísmo que impede partilhar
nossos dons e a inconstância na luta contra os apelos carnais.
Tudo isso nos afasta de Deus e aumenta a sensação auto-suficiência
dificultando ainda mais a fidelidade aos seus ensinamentos. Por isso,
Jesus nos adverte no verso 25 – "Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da
terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as
revelastes aos pequeninos".

APLICAR
Assim, os pequeninos são aqueles que se consideram impotentes na
luta contra o mal e se colocam como dependentes à ação de Deus em
suas vidas. Deus é amor! Ele não tem prazer nos sofrimentos dos Seus.
Por isso, temos em Romanos 8:28 nossa poderosa fonte de esperança
para o dia mau: “Sabemos que Deus age em todas as coisas para o
bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o
seu propósito.”

CONCLUSÃO
Jesus vai nos indicar o caminho a ser seguido para encontrarmos o
verdadeiro descanso. Verso 29-30 – "Tomai sobre vós o meu jugo e
aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós
encontrareis descanso". Ele pede para nos submetermos aos seus
ensinamentos e confiarmos na sua providência. Se render a Ele é a
arma mais poderosa contra aquilo que temos como “impossível”.

