Agenda CG SBC
Data

Evento

Domingo – 07/04/19 às 09h e 18h

Primícias e Ceia do Senhor

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!

Assim na Terra como no Céu

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

04 de Abril de 2019 – nº. 11

SENTIR
A vida cristã normal começa com o entendimento de que fomos
colocados aqui para fazer a vontade de Deus na Terra assim como no
Céu, e que alegria é participar disso!
A vontade de Deus é simplesmente esta: “Na terra como no céu”.
Isso não é básico? Isso não é revigorante?

APRENDER
Leia: Mateus 6:9-10
Quando oramos “Venha o Teu Reino, seja feita a Tua vontade”,
estamos orando para que o domínio e a vontade do Rei sejam
realizados aqui e agora.
Essa é a maneira transformadora de exercer o Cristianismo normal,
uma forma que quebra os paradigmas.
Jesus disse claramente na Oração do Pai Nosso: A vida cristã normal
significa milagres, intervenção espiritual e revelação.

REFLETIR

Plenitude na saúde, física, emocional e espiritual:

Deus não guardou os Seus desejos em segredo: Ele quer que a
realidade do Céu invada este mundo, promovendo transformação e
colocando-o sob a Sua liderança. Portanto, não podemos nos
conformar com menos.

3 João 1:2
“Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde,
assim como bem vai a tua alma”.

E para vivenciar o “Céu na Terra”, ser cheio da Plenitude de Deus é
indispensável.

CONCLUSÃO

Plenitude: Condição daquilo que está completo, inteiro, sem espaço;
Ser pleno, chegar ao alvo;
Você já se perguntou se é uma “pessoa inteira”?
Todos nós enfrentamos lutas na vida que poderiam nos fazer sentir
incompletos. Porém, a “pessoa inteira” é geralmente satisfeita com a
vida. Ela se sente amada e é capaz de amar os outros em troca.
Dificuldades e sofrimentos não a devastam, porque é capaz de passar
por eles com confiança em Deus.
E a Plenitude está disponível para nós, não por que merecemos, mas
pela graça.

APLICAR
Assim, em três áreas a Plenitude precisa nos envolver:
Plenitude no Amor:
1 Coríntios 13:2
“E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os
mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal
que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria”.
Plenitude no Perdoar:
Colossenses 3:13,14
“Suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se
alguém tiver queixa contra outro; assim como Cristo vos perdoou,
assim fazei vós também. E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é
o vínculo da perfeição”.

Portanto, quando fazemos desse entendimento o nosso entendimento
primordial da vontade de Deus, as outras áreas que nos perturbam
tanto parecem se resolver.
Essa é a maneira incrível de viver!

