Agenda CG SBC
Data

Evento

Domingo – 21/04/19 às 09h e 18h

Cantata de Páscoa

ATENÇÃO!

Dias 17, 18 e 19 de Maio

Encontro Vida Vitoriosa
Vale da Graça
Garanta já sua inscrição!

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:

Boletim de Célula

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

Paixão pelo Sobrenatural
Vitor Gabriel

18 de Abril de 2019 – nº. 13

SENTIR
“Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de
Deus para a salvação de todo aquele que nele crê...” Romanos 1:16.
O Evangelho é o Poder de Deus: irresistível, impactante e que
desconhece o impossível.
Esse é o evangelho!
E o apóstolo Paulo diz que o “evangelho é o poder de Deus para a
salvação de todo aquele que crê!”. Em grego, a palavra poder aqui é
“dunamis”. É daí que vem a palavra dinamite.
Logo, o evangelho é um poder irresistível, que desconhece
impossibilidades. Trata-se de uma força incomparável e impactante,
uma verdadeira expressão do poder do Todo-Poderoso.
Esse poder entra no coração humano e “Bum!”: transforma pecadores
em filhos de Deus.
Deixe o poder desta dinamite explodir, transformar e mudar sua vida
para melhor!

APRENDER
E tudo começa com o Poder do “Eu Sou”.
Leia: Êxodo 7:3-5

por natureza, portanto, precisamos expressar a mesma natureza do
Deus a quem servimos.
E Jesus nos mostra o poder da generosidade, em todo tempo, em toda
e qualquer circunstância.

“Eu, porém, farei o coração do faraó resistir; e, embora multiplique
meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a
minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do
Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios
saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão
contra o Egito e tirar de lá os israelitas".

Lembra do momento critico que antecedeu a prisão de Jesus? (João
18:10-11).

Leia: Êxodo 15:26

Quando Jesus restaura a orelha de Malco, ali Ele ensina para Pedro:
“Estou restaurando a audição da Igreja. Assim ela poderá ouvir sobre o
“Eu Sou””.

“dizendo-lhes: "Se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus e
fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e
obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês
nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o
Senhor que os cura".
Leia: Êxodo 16:11-12
“E o Senhor disse a Moisés: "Ouvi as queixas dos israelitas. Respondalhes que ao pôr-do-sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se
fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor seu Deus".

Pedro decepa a orelha de Malco. No mesmo instante Jesus o
repreende e realiza o milagre restaurando o homem ferido.
Lições poderosas do sobrenatural Jesus vai nos deixar:

Realizando tal milagre enfrente de todos que estavam ali para prendêlo, Jesus deixa evidente o Poder de demonstrar o valor do próximo.

APLICAR
O Reino de Deus precisa ser mensurável. Tangível. Palpável.
Este é o tempo da manifestação dos filhos de Deus. Filhos portadores
do sobrenatural. Filhos que se movem em parceria com Jesus.

Sempre que Deus diz "Eu Sou o Senhor", algo sobrenatural está para
acontecer ou já aconteceu.

Imagina a companhia de Jesus todos os dias, em todos os desafios?

Quando Deus se apresenta a Moises com sendo o “Eu Sou”, Ele está
dizendo:

“Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os
em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a
obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com
vocês, até o fim dos tempos". Mateus 28:19-20

“Tenho todo poder em todo lugar, em todo tempo, em toda
circunstância. Meu poder não varia, não diminui, não pode ser
subtraído por ninguém, não termina.”

REFLETIR
Existem muitos atributos em Deus. Mas um dos mais evidentes
revelados em Sua Palavra é a generosidade. Toda vez que a Bíblia fala
do amor de Deus, ela nos mostra Deus dando algo ou fazendo algo em
benefício do homem. Nós somos filhos de um Deus que é generoso

Para isso a Grande Comissão precisa ser cumprida:

"Estarei convosco"... Mas primeiro vai, faça e ensine.
Andar com Deus e nada de sobrenatural acontecer não faz sentido.
Não basta dizer somente "Jesus te ama!", é preciso mostrar que Ele
ama.

