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Líder: Encaminhe seus discípulos SALA TEOLOGIA BÍBLICA. 

Líder: Se você ainda não fez o TLC (Treinamento de Líderes de 
Célula) faça sua inscrição na sexta-feira na Rede de Células. 
Também temos inscrições abertas para o N.C.O. ( Núcleo de 
Capacitação de Obreiro ) uma extensão do STBNET. 
 

Você é um cristão? Quais são critérios que  identifica você como cristão? 
 
Para muitos ser cristão é: Acreditar em um poder a quem se pede ajuda e não há 
conceito e nem critério, dizem  acreditar em Deus, e acreditar que Jesus é o filho 
de Deus. Para essas pessoas Deus está  no céu aguardando algum pedido de 
pessoas que estão em apuros para pedir ajuda. Se nao estiver em apuro nem se 
lembra de procurar Jesus . Em geral essas pessoas dizem fazer parte de várias 
religiões e dizem também ser cristã. Só que não são cristã.Para outros ser  cristão 
é participar os ritos próprios da fé cristã. 
 
Você acha que pessoas que vão a igreja aos domingos, pessoas que  oram , 
que leem a bíblia, e cantam louvores podem ser chamadas de cristã? 
 
Quanto mais desequilíbrio emocional ou problema tem, mais experiência religiosa 
ela vai procurar. Essa pessoa se acha cristã. 
 
Você acha que uma pessoas com a moral impecável, e uma boa reputação, 
faz delas  cristã? 
 
Todas essas coisas são inerentes aos cristão, deve e são praticadas por cristãos,  
mas não as tornam cristãos. Os pássaros desfrutam da sombra e dos frutos das 
árvores, mas não são árvores.  
 
Então o que é ser cristão? Você já teve uma experiência com Jesus? Você é 
nascido de novo?  
 
Isso se dá no seu homem interior. Ef. 3. 14-17.   
Sem nascer de novo somos incapazes de aceitar o evangelho de Cristo. 
Ef.4.18-24. Paulo nos ensina que não adianta nada  a nossa intelectualidade, não 
adianta explicar o que é vermelho ao  cego de nascença, isso é loucura para ele.  
Assim é o que não foi regenerado pelo poder de Deus, o que  não nasceu de novo.  

Somente Deus  pode fazer nascer o homem espiritual e revigorar as nossas forças  
do homem interior. Ef 3.16.A fé cristã é um caminhar, é  um relacionamento com 
Deus. 
 
 
O que devemos  entender a respeito de ser cristãos? 
 
Todo cristão é preenchido pelo Espírito Santo na sua plenitude que o faz dicernir  
as coisas espirituais. Todo cristão cresce no conhecimento e na  Graça do nosso 
Senhor Jesus Cristo. Todo cristão crê que é totalmente dependente de Deus e  que 
Ele enviou seu filho para sermos regenerados, limpos de nossos pecados por meio 
de seu sacrifício na cruz,  e assim reconciliados com o Pai.  
 
O novo nascimento nos faz transbordar em amor. Nos faz sentir a paz que excede 
todo entendimento, (Fp.4.7) e nos  faz querer que todos tivessem o que nós temos 
da parte de Deus. Nos faz participantes com os santos, separados, em união na 
igreja em todos os trabalhos que proclamam as boas novas de Cristo. 
 
Deus falou com você hoje, e quer transformar você num ramo que venha frutificar 
no reino de Deus. Os pássaros vem e vão, mas o ramos ficam  e dá frutos. 
O Espírito Santo quer te preencher de toda glória de Deus. 
 
Se você não se render a Deus ele não poderá fazer o que é melhor para você. Você 
só vai descobrir o que é ser cheio do Espírito Santo quando permitir o agir de Deus 
em sua vida.  
 
Você vai entender quando você experimentar a plenitude de Deus em sua vida. Que 
este ano você queira andar com Jesus, e que juntos possamos na unidade da fé 
perfeita, ser no homem interior  cheios do Espírito Santo e que estejamos aptos e 
juntos laborando em toda boa obra. 
 

Recado dos Facilitadores: Você tem um comprimisso esta semana, sexta-
feira às 20:00 teremos a rede de células, e é imprescindível a sua presença, 
iremos definir as metas e planos para 2017 e haverá muitas mudanças, por 
isso é importante que você esteja presente e fiel aos comprimissos deste 
ministério. 


