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Líder: Não seja insubmisso, participe da supervisão de células 

          

   

 

 

Outubro é o mês de Aniversário da IBAE – Dia 03/10 teremos o Pastor Nilton 

Glória e dia 04/10 Pastor Maurício. Não percam! 

A escola bíblia mudou!!! Dia 18/10 começa a EBD (Escola Bíblica Dominical). 

Domingo dia 18/10 às 09:00. Convide sua célula. Dias 03 e 10 não haverá 

aulas.  

Dias 06 a 08 de Novembro – Encontro Santidade!!! 

 

Você já se esqueceu de alguma data importante (aniversário de 

casamento, data de pagamento de alguma conta, etc)? 

 

Nossa memória muitas vezes é falha e esquecemos de datas especiais e 

compromissos. O mesmo efeito ocorre com nossas lembranças sobre o 

passado, vivemos o presente e temos facilidade em ter um olhar 

pessimista, muitas vezes inclusive nos alimentamos das circunstâncias 

negativas, não nos lembrando as coisas boas do passado. 

Jeremias se encontrava em um estado muito difícil, a angústia de sua 

alma era muito grande, suas palavras eram “minha pele envelheceu” e 

“meus ossos foram despedaçados”, e sua situação era como se ele 

estivesse prestes a ser destruído. Em um determinado momento ele 

interrompe seu lamento e passa a lembrar de quem é Deus e o seu 

relato começa a mudar. 

 

Existe alguma lembrança em sua vida, algo que Deus fez, que sempre te 

motiva a continuar e que te traz esperança? 

 

Trazer à memória o que pode nos dar esperança é extremamente 

importante para nós. O fato é que as circunstâncias podem não estar 

boas, porém o simples fato de olhar as misericórdias do Senhor, que se 

renovam a cada manhã, deve nos trazer esperança e alegria ao 

coração. Nós podemos buscar em nossa mente algo que nos leva a 

destruição ou ao êxito. 

Você crê que Deus tem promessas e planos na sua vida?  

 

Deus tinha uma promessa que seria base de todas promessas, embora 

tivéssemos promessas de bênçãos para viver uma vida sendo cuidado 

por Deus no antigo testamento na terra, as coisas aqui se findariam, e 

após nossa morte terrena o que seria de nós? Deus tinha para nós não 

só a promessa, mas também a realidade de uma nova aliança. O 

projeto de uma nação que seria chamada santa, propriedade exclusiva 

de Deus, uma aliança de sangue em que Jesus é apresentado como o 

Cordeiro sem manchas, limpo, puro, Santo, que traria uma razão após 

a morte. O sacrifício de Jesus na cruz nos trouxe essa nova realidade, 

essa nova aliança de sangue, que nos livrou da distância entre nós e 

Deus.  

 

O que é um mediador?  

 

Mediador segudo o dicionário é um indivíduo que media, que intervém, 

que é responsável por acordos ou pela conciliação entre as partes 

conflitantes. O sangue derramado na morte de Jesus, o nosso Cordeiro 

também nos trouxe vida, no trouxe uma marca, que agora por toda 

nossa vida só um mediador, Jesus Cristo, o Sumo sacerdote, nos 

conciliaria com Deus. 

 

Você gostaria de renovar sua aliança com Deus? Tem vontade de 

confiar mais nele? (Orem com sua célula neste momento) 

 

Para pensar: "Vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras; 

Vigie suas palavras, porque elas se tornarão atos; Vigie seu atos, porque 

eles se tornarão seus hábitos; Vigie seus hábitos, porque eles se tornarão 

seu caráter; Vigie seu caráter, porque ele será o seu destino." 

 


