Agenda CG SBC
Data

Evento

Domingo – 17/03/19 às 09h e 18h

Celebração da Família

ATENÇÃO!

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

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

Boletim de Célula
Fé em ação!
Pr. Marcos Marciano

14 de Março de 2019 – nº. 08

SENTIR
A fé é a certeza das coisas que não se veem e esperam. Portanto, a
pessoa com convicção agirá de acordo, praticando e avançando rumo
ao alvo. A fé leva a atitudes ousadas e corajosas. É a maneira, aliada
ao Poder do Espírito, de se vencer a covardia. O cristão com fé e o
Poder de Deus tem ousadia para proclamar e dar passos de fé rumo ao
objetivo, que é a Vontade de Deus. Todos nós temos uma medida de
fé dada por Deus. O sobrenatural tem sido liberado cada vez mais
sobre nós. Fazemos parte de um movimento que está acontecendo no
mundo. Portanto, Fé que é fé verdadeira resultará em atitudes e
obras.

APRENDER
Leia: Hebreus 11:1-11
Temos a oportunidade de amadurecer no entendimento do que é a fé,
ao conhecer uma grande nuvem de testemunhas do passado cuja fé
serve de exemplo aos cristãos de hoje.

Entendemos que a fé significa que temos confiança total nas coisas
que esperamos, significa ter certeza de coisas que não podemos ver.

Oração – 1 Tessalonicenses 5:17;
Jejum – Marcos 9:29;

Fé não é fechar os olhos e dizer: “Vai dar certo”, ou, “tem que
acontecer”. Não é pensamento positivo, nem confissão positiva. O
alicerce da fé são as promessas da palavra de Deus. A fé, na Bíblia,
está sempre ligada à confiança que o homem deposita na Palavra do
Deus vivo, fiel e verdadeiro.

Uma Igreja que ora e jejua, o pecado não permanece. O jejum e a
oração traz tudo à luz. Uma Igreja que ora e jejua promove
transformação. Destrava destinos. Manifesta o Reino de Deus.

REFLETIR
Como ativar essa fé?
O segredo é praticar as verdades que recebemos de Deus.

Afinal, uma vida cristã é uma vida de ação!

CONCLUSÃO
A fé em ação é uma fé que não fica estancada, mas se espalha, ecoa,
contagia.

Estudando as Escrituras veremos que as pessoas corriam para Jesus...
A Fé delas as movia em direção a Ele. Uma ação prática levará a uma
fé com resultados.

Busque conhecer mais a Cristo, que é o Autor e Consumador da fé,
assim as pessoas em sua volta serão abençoadas pela sua influência, e
Cristo será testemunhado.

Como exemplos temos a mulher que há doze anos sofria de um fluxo
de sangue (Marcos 5:25-34). Temos os quatro amigos que não
mediram esforços para que o paralítico numa maca tivesse um
encontro impactante com Jesus (Marcos 2:1-12), entre outros.

Se todo o crente em Jesus entendesse tal verdade o evangelho se
propagaria com mais vigor no Poder do Senhor.

Quantas vezes temos a nossa fé paralisada por conta de obstáculos?

APLICAR
Ainda falando sobre a fé dos quatro amigos do paralítico, vemos que
Jesus ficou admirado com a fé destes homens.
E este é um estilo de fé admirável. A Fé em ação!
E olhando para o contexto dos amigos do paralítico, hoje temos "mais
recursos". Temos carros, “nossa maca”, para abençoar pessoas. Entre
outras excelentes maneiras de levar pessoas a Cristo.
Precisamos nos colocar cada vez a disposição para servir as pessoas. E
uma fé ativa contribuirá para isso. Para tanto, dois ingredientes são
indispensáveis:

Essa tão grande nuvem de testemunhas narrada em Hebreus é um
exemplo para nós. O Deus deles é o nosso Deus. Eles tiveram fé, por
isso obtiveram bom testemunho.
Então, oremos: “Senhor, aumenta-nos a fé!”.

