Agenda CG SBC
Data

Evento

Sábado – 25/05/19 às 18h

MAG Street – Praça São João Batista
(Largo do Rudge Ramos)

Domingo – 26/05/19 às 18h

Dia do Amigo, Recepção dos Novos
Membros e Batismo nas Águas.
ATENÇÃO!

Dia 16 de Junho 2019 às 18h

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

Celebração:
Multiplicação de Células e
Consagração dos Novos Supervisores e
Lideres de Células, Diáconos e
Cooperadores

Boletim de Célula
Obediência gera Recompensa

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
23 de Maio de 2019 – nº. 18

SENTIR
O grande desafio da vida cristã e viver uma vida constante em
princípios e valores. Uma vida aliançada com Cristo e com a Igreja.
Afinal, uma vida cristã monótona, sem relacionamentos consistentes,
não faz sentido algum. Agora uma vida cristã eletrizante, além de
empolgante, ela é contagiante.
Assim, para viver uma vida cristã atraente, a obediência é primordial!
Somente uma vida regida por obediência gerará uma vida repleta de
recompensas.
Vamos nos aprofundar no assunto?

APRENDER
Princípios Inegociáveis do Reino de Deus
1) Batismo nas Águas – “Quem crer e for batizado será salvo; mas
quem não crer será condenado” – Marcos 16:16.

O ensinamento da Palavra acompanha o selo da Palavra. O que é o
batismo? O que significa passar pelas águas? É como um selo sobre as
pessoas que aceitaram Jesus. O batismo foi instituído como símbolo.
Símbolo exterior de uma revolucionária transformação interior. Ao ser
batizado, aquele que crê dá testemunho de que morreu para o mundo
e ressuscitou para Deus.
Crer sem atitudes é um grande perigo!
Olha o que diz Mateus 12:43-45:
"Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares
áridos procurando descanso e não encontra, e diz: ‘Voltarei para a
casa de onde saí’. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e
em ordem. Então vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que
ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem
torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração
perversa".
Ou seja, saber o que deve ser feito, e não obedecer, é o mesmo que
deixar a porta aberta para o inimigo entrar.
2) Congregar – “E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos
ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja,
segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros,
ainda mais quando vocês vêem que se aproxima o Dia” – Hebreus
10:24-25.
Brasa fora do braseiro se apaga!
3) Participar da Ceia do Senhor – “Examine-se o homem a si mesmo, e
então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem
discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria
condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários
já dormiram” – 1 Coríntios 11:28-30.
Fraqueza espiritual leva a morte espiritual.

4) Comunhão com o Corpo de Cristo (Igreja) – Eles se dedicavam ao
ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações.
Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram
feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e
tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens,
distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias,
continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas
casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade
de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o
Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos” –
Atos 2:42-47.

REFLETIR
Para uma vida cristã inclinada a obediência, três características são
indispensáveis. Representadas pela sigla: F.E.D.
Um autêntico discípulo de Jesus é: Fiel. Ensinável e Disponível.
Nós acreditamos que Deus dá a cada pessoa um dom específico para
abençoar outras pessoas. Assim é com os frutos do Espírito, que
existem sempre para abençoar aqueles que estão ao nosso redor.
Leia: Filipenses 2:1-8

APLICAR
São muitas as referências bíblicas que afirmam que Deus abençoa e
recompensa a obediência aos seus mandamentos. Quem obedece
anda debaixo da proteção do Senhor.
Lembra-se de Abraão?
Hebreus 11:8 – “Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiuse a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não
soubesse para onde estava indo”.
Abraão obedeceu – indo.
Obediência é atitude!

