Agenda CG SBC
Data

Evento

Sábado – 27/04/19 às 18h

MAG – Encontrão de Jovens

Domingo – 28/04/19 às 18h

Culto do Amigo
ATENÇÃO!

Dias 17, 18 e 19 de Maio

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

Encontro Vida Vitoriosa
Vale da Graça
Garanta já sua inscrição!

Boletim de Célula

Escritório CGSBC:

Os Três Tipos da Identidade Espiritual

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. Samuel Diniz

25 de Abril de 2019 – nº. 14

SENTIR
“Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus
permanece em vós, e já vencestes o maligno” (I João 2:14).
A Igreja é formada por pessoas de diferentes faixas etárias como
crianças, jovens e adultos. Mas, também é formada por pessoas que
estão vivendo diferentes estágios na vida espiritual; desde aqueles
que são novos convertidos, até aos que são mais maduros na fé. Estas
são as possibilidades quanto aos que neste trecho da carta são
chamados de filhinhos, jovens e pais.
Está escrito “jovens (…) sois fortes”. Essa força não se refere à força
física, pois se assim o fosse, não haveria como vencer o “maligno” com
ela, certo?
Essa força deve vir, portanto, do vigor que a maturidade através da
“palavra de Deus que permanece em vós” nos concede.
João está falando a cristãos em constante crescimento. Graus de
maturidade de fé: filhos… jovens… pais…
Vamos aprender sobre eles?

APRENDER

uma fonte de sabedoria para os mais novos na fé. É muito triste
envelhecer e não ficar sábio.

Leia: 1 João 2:12-14

REFLETIR

1º Público: Filhinhos – “Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o
Pai...” (1 João 2.14). Aqui estão duas grandes bênçãos que fortalecem
a nossa fé e nos enche de ânimo. Nós somos beneficiários dos maiores
presentes que Deus concede aos seres humanos: o perdão dos
pecados no nome de Cristo e a alegria de desfrutar de uma relação
pessoal com o próprio Deus Pai. É maravilhoso receber o que Deus faz
e ter a experiência de quem Ele é pessoalmente. E aos novos
convertidos que batalham duras lutas no início de sua caminhada com
Deus, é essencial terem essas duas certezas no coração, como as
coisas mais preciosas que precisam se apegar e crer. Não haverá
avanço na espiritualidade sem essas duas bases fortes.

Assim, nesta carta, vemos a clara necessidade de um avanço na
espiritualidade: Filhinhos, jovens e pais.

2º Público: Jovens – “... Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido
o Maligno” (1 João 2.13); “... Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes,
e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o Maligno” (1
João 2.14). Os jovens são os que têm avançado na fé e que não têm
permitido as péssimas influências dominarem suas vidas. Estes têm
resistido e não são movidos por qualquer moda. Os jovens estão em
uma busca constante de santificação. Eles são fortes porque depois de
receberem o perdão dos pecados e conhecerem a Deus pessoalmente,
se esforçam ao máximo para ficarem longe do pecado e perto de
Deus.
3º Público: Pais – Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que
existe desde o princípio...” (1 João 2.13); “... Pais, eu vos escrevi,
porque conheceis aquele que existe desde o princípio...” (1 João 2.14).
Aos pais, é enfatizado a intimidade crescente com Deus em anos de
relacionamento. “Conheceis”, o verbo está indicando que as
experiências com o perdão e conhecimento pessoal de Deus, que
aconteceu no passado, permanece nos dias atuais com
amadurecimento espiritual. De certa forma, é de se esperar que com o
passar dos anos estes fiquem mais parecidos com o Pai. E assim sejam

Os filhinhos são os recém-nascidos em Cristo. Os jovens são cristãos
mais desenvolvidos, fortes e vitoriosos na luta espiritual; enquanto
que os pais possuem a profundidade e a estabilidade da experiência
cristã amadurecida.
Com as revelações que o Pai nos concede, o próximo passo são as
decisões: se vamos querer ficar eternamente como filhinhos na fé,
sendo servidos e bajulados ou, se vamos avançar rumo à maturidade
de pais, gerando filhos espirituais, que são frutos benditos da vitória
sobre o maligno.

APLICAR
Por que conhecer a Deus Pai e ter os pecados perdoados são bases
essenciais para o desenvolvimento da espiritualidade do cristão?
Compartilhe o seu entendimento da afirmação de encorajamento:
“...Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus
permanece em vós, e tendes vencido o Maligno” (1 João 2.14).

