Agenda CG SBC
Data

Evento

Domingo – 31/03/19 às 18h

Culto do Amigo
ATENÇÃO!

Conferencia Ministerial da
Comunidade da Graça
Dias 11, 12 e 13 de Abril

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

Garanta seu ingresso (sem custo)

Boletim de Célula

Vagas limitadas!

Representantes de Jesus

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

28 de Março de 2019 – nº. 10

SENTIR
Você, cristão, tem uma grande mensagem para comunicar ao mundo.
Uma mensagem capaz de transformar radicalmente a vida de uma
pessoa, trazer-lhe esperança, consolo e paz e fazer com que tenha o
mais importante encontro que um ser humano pode experimentar: O
encontro com Jesus Cristo.
Assim foi contigo não é?
Quando falaram de Jesus pra você, como Ele lhe foi apresentado? O
que falaram a respeito dEle a você?

APRENDER
Leia: Marcos 5:21-28
A forma como Jesus é apresentado faz toda a diferença!
Tanto Jairo como a mulher do fluxo de sangue, se moveram em
direção a Jesus atraídos por algo que ouviram a respeito dEle.
O que eles ouviram que os levaram a correr pra Jesus?

REFLETIR
E você, o que você tem falando a respeito de Jesus?
A mensagem que você carrega tem consequência eterna, pois, para
aqueles que se rendem ao amor do Salvador, o céu passa a ser o seu
destino final.
Como um mensageiro de boas notícias, você tem a oportunidade de
levar o bálsamo da Palavra e de falar sobre o maravilhoso dom da fé
que dá ânimo ao coração ferido, nova perspectiva ao abatido e forças
ao cansado.
Num mundo vitimado pelo egoísmo que gera a violência, guerras e
mortes, você deve fazer brilhar a luz de Cristo e ser exemplo de vida,
aliás, seu testemunho diário é uma pregação eloquente contra a
injustiça e o pecado.

APLICAR
O cristão tem o privilégio de conhecer, vivenciar e dividir com alguém
as palavras ditas pelo próprio Jesus. Uma delas é justamente esta:
Mateus 11.28-30 - “Venham a mim, todos vocês que estão cansados e
sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixem
que eu lhes ensine; porque eu sou manso e humilde de coração, e
vocês acharão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o
meu ensino é leve.”
Certamente, alguém muito perto de você precise saber urgentemente
que Jesus pode intervir em suas aflições. Esteja atento a isso!

CONCLUSÃO
Creia, quando Jesus é bem apresentado, Ele fica irresistível!

