Agenda CG SBC
Data

Evento

Domingo – 14/04/19 às 09h e 18h

Celebração da Família

ATENÇÃO!

Dias 11, 12 e 13 de Abril

Conferencia Ministerial da
Comunidade da Graça
em Ermelino Matarazzo

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
O Poder do Culto a Deus e o Poder da Semeadura
Pr. Osmar Misael Dias

11 de Abril de 2019 – nº. 12

SENTIR
Chaves que abrem portas. No mundo espiritual, duas merecem
destaque: o Culto ao Senhor e a Semeadura.
Automaticamente, a palavra “culto” está relacionada à ideia de louvar,
adorar, render ações de graças. No culto cristão, nos reunimos com o
propósito de tributar ao nosso Deus graças, honras e glórias.
E sobre a semeadura, quando você entende o poder da semente, você
sabe que se comer todas as sementes, a terra ficará sem o ingrediente
principal para devolver os frutos. Quando você coloca uma semente
na sua mão e olha para essa semente, o que vê? Você pode ver uma
floresta, porque a semente tem a função de ser reprodutora de outras
sementes.
Sementes falam de colheita, de provisão, de prosperidade. O primeiro
destino da semente é para plantar, e o segundo é para colher.
Dois personagens merecem a nossa atenção quando o assunto é Culto
ao Senhor e Semeadura. Lições extraordinárias eles nos deixaram.
Vamos aprender?

APRENDER
Adão, e um exemplo negativo.
Leia: Genesis 3:8-19
Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança e lhe deu
poder para dominar, conforme está escrito em Sua Palavra: “Façamos
o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e domine
sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e todo o réptil da
terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom”. (Gênesis 1:26).

Mas, neste mesmo texto destaca a grandiosidade da graça
misericordiosa de Deus que se agradou de Noé. Por ser imutável e fiel
a sua Palavra, em sua soberania Deus resolveu preservar a
humanidade através da família de Noé de acordo com seus propósitos
eternos (Gênesis 6:9).
Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé vai nos mostrar que é
possível andar com Deus em meio a uma geração corrompida.

REFLETIR

Mas a queda de Adão traz consequências a tudo e a todos. O pecado
distorceu a imagem de Deus no homem [Gênesis 1:27]. Somente em
Cristo isto pode ser restaurado [Colossenses 3:10].

Por causa da postura de Noé, toda a sua família foi abençoada.
Quando Deus encontra um homem posicionado, tudo ao seu redor é
abençoado. Quanto mais a água subia, mais a arca subia. Noé e sua
família eram preservados no caos do diluvio. Enquanto o mundo era
tomado por água, Noé exercia autoridade. Ele tinha domínio sobre os
animais (Adão tinha perdido o domínio).

O nosso primeiro personagem nasce com a capacidade de dominar,
mas por conta do pecado se torna escravo.

Noé nos deixa duas poderosas chaves
Leia: Genesis 8:18-22

A pessoa que vive na prática do pecado é dominada pelo diabo que lhe
cegou o entendimento, pois não consegue enxergar que o pecado
destrói a sua vida, impedindo que ela seja mais forte e o domine.

Logo após o grande dilúvio, ao descer da arca com sua família e todos
os animais de cada espécie que havia levado consigo, Noé teve uma
atitude de fé. Ele construiu um altar e nele ofereceu alguns animais
como sacrifício ao Senhor.

A palavra “dominar” significa exercer domínio, “ter poder ou
autoridade sobre”.

Está escrito na Bíblia que aquele que é vencido fica escravo do
vencedor (2 Pedro 2.19b) e também que todo aquele que comete
pecado é escravo do pecado (João 8:34b).
Noé, um exemplo a ser seguido.
Leia: Genesis 6:1-10

Noé tinha a tarefa de repovoar a terra, mas antes de começar sua
tarefa, fez uma oferta justamente com as provisões limitadas que
possuía. Qual foi o resultado? Tão logo Noé terminou o sacrifício no
altar, o Senhor fez uma declaração: nunca faltaria plantio e nem
colheita.

Os quatro primeiros versículos de Gênesis 6 mostra a degradação da
humanidade por completo. Ao mesmo tempo em que a humanidade
crescia, o pecado também se multiplicava.

APLICAR

Diante do cenário caótico da humanidade dominada pelo pecado,
Gênesis 6 diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem (Gênesis
6:6).

Noé dos deixa poderosas lições. Ele nos ensina que cultuar não é
receber, cultuar é oferecer. Trata-se de um encontro entre Pai e filho.

Culto a Deus e Semeadura. Plantar e colher.

Num ambiente de culto, precisamos demostrar interesse pelo Pai. O
gesto de Noé transformou o mundo. Você também pode transformar
o seu!

