Agenda CG SBC
Data

Evento

Domingo – 30/06/19 às 18h

Culto do Amigo

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

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

Boletim de Célula
Sem arrependimento, sem avivamento!
Pr. Dudu
27 de Junho de 2019 – nº. 23

SENTIR
Arrependimento. Qual o seu maior arrependimento?
Erros do passado são instrumentos para não se repetir no presente e
arruinar o futuro. Observar a diferença entre o arrependimento e o
remorso é importante. Arrependimento é mudança de direção. Já o
remorso é tristeza pelas consequências de um pecado, mas não pelo
pecado em si. Se não houver consequências, não haverá tristeza.
Portanto, sem arrependimento, sem avivamento!

APRENDER
Leia: Joel 1:1-16
No capítulo 1 de Joel traz um cenário de devastação para o povo. Um
verdadeiro caos estava estabelecido. A invasão dos gafanhotos torna a
terra numa desolação. A praga é símbolo da ira divina e Seu castigo
contra o pecado.

Vs. 13-14 - Os problemas apresentados em clamor em unidade tornase a solução. Jejum e oração ainda é o grande escape para uma
poderosa virada de vida.
Vs. 15 - O Dia do Senhor está próximo! É necessário um rápido
posicionamento.
Vs. 16 - Ovelhas agitadas são ovelhas sem pastor.
Capítulo 2
Mas no capítulo 2 o poder do arrependimento entrará em ação.
Arrependimento que gerará avivamento.
Vs. 1 - Toque a trombeta. Anuncie a bondade do Senhor que se
aproxima.
Vs. 12 - Volte-se para mim! Mas transformados. Arrependidos e com
uma nova postura.
Vs. 13 - Conversão. Mudança de rota. Nada novo acontecerá sem uma
mudança definitiva.
E temos uma vantagem em relação ao povo deste contexto. Temos o
Espírito Santo que nos ajuda em nossa fraqueza. Não estamos sós!
Deus continua com um plano e um propósito perfeito ao teu respeito.
Vs. 17 - O clamor do Senhor despertará o futuro. E o futuro contém
Deus.
Onde está o seu Deus? Está bem aqui... Em cada atitude minha. Em
cada lugar que eu piso. Eu carrego Cristo. Eu manifesto o Amor de
Deus.
Vs. 28 - Depois disso... Depois do arrependimento. O Espírito do
Senhor será derramado promovendo vida onde havia morte.
Promovendo restauração a todos e a tudo.
Vs. 32 - O clamor antecede o avivamento.

REFLETIR
Para este poderoso avivamento a instrução de Apocalipse 2:5 precisa
invadir a nossa história.
Práticas do primeiro amor. Práticas que nos mantinha conectados ao
propósito eterno de Deus.
Não podemos deixar o amor se esfriar, não podemos deixar as
características poderosas e marcantes do verdadeiro amor cristão
serem apagadas de nossas vidas e, consequentemente, serem
apagadas de todo o serviço que prestamos como igreja relevante de
Cristo. Isso é um grave risco e não agrada a Deus.

APLICAR
Convocados ao Arrependimento
Observando o perfil profético de Joel, podemos tirar a conclusão de
que ele proclamou a impiedade do seu povo e o conclamou mais uma
vez à aliança e ao compromisso com o Senhor, reforçando neles a
ideia do inevitável juízo divino sobre todo o tipo de pecado.
A palavra de Deus na boca de Joel, deixa claro que o motivo de tal
calamidade foi o pecado do povo. Sendo assim, o Senhor Deus os
convida ao arrependimento. Isto através do jejum, das orações,
humilhação, clamor.
Deus convida seu povo a buscar o bem e não o mal. Ele os exorta a
buscar Sua face, para que a Terra fosse sarada. A promessa de Deus é
que haverá restituição daquilo que foi destruído pelo inimigo, quando
o nosso arrependimento é sincero.

