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Romanos 12:11-14
04/03 – REDE DE MULHERES – CONVIDEM AS MULHERES DA CÉLULA
06/03 –CULTO MATINAL COM CEIA – LOGO APÓS A EBD

Hoje vamos começar com uma pequena história: (Leia para a célula)
ESTERCO DE VACA
Duas vizinhas viviam em pé de guerra. A encrenca era tão feia que nem podiam se
encontrar na rua que era briga na certa.
Um dia, cansada de tanto ódio, uma delas decidiu tentar fazer as pazes com a outra.
Ao se encontrarem na rua, muito humildemente, disse-lhe:
– Vizinha, estamos nessa desavença há tantos anos que já nem me lembro mais os
motivos da nossa inimizade. Vamos acabar com isso e viver em paz?
A outra estranhou a atitude da velha rival, e disse que iria pensar no caso, mas, pelo
caminho foi matutando: – Essa serpente não me engana, está querendo me aprontar
alguma coisa e eu não vou deixar barato. Vou mandar-lhe um “presente”, hoje
mesmo.
Chegando em casa, preparou uma bela cesta de presente, cobriu-a com um lindo
papel, encheu-a com esterco de vaca e escreveu um bilhetinho:
– Este presente é para selar a nossa amizade!
A mulher leu o bilhete, mas não se deixou irritar. Dois meses depois fez a mesma coisa:
mandou um presente para sua vizinha.
Ao receber a cesta, a vizinha pensou: – É a vingança daquela asquerosa. O que será
que ela me aprontou?
Mas, qual não foi sua surpresa ao abrir a cesta e ver um lindo arranjo de belas flores e
um cartão com a seguinte mensagem:
– Obrigado pelo excelente adubo que você me enviou. Adubei estas lindas flores com
ele. Ofereço-te este ramalhete como prova do meu desejo de acabarmos com esta
desavença e vivermos em paz uma com a outra.

O que vocês entendem com esta história? Como você reage quando
alguém faz mal a você?
Aparta-te do mal, e faze o bem; busca a paz, e segue-a. (Salmo 34-14)
Se Deus pudesse medir você com o “Termômetro Espiritual” agora,
como ele estaria? Você sabe como você está espiritualmente?
Segunda-Feira (20h:30min) – CULTO DO ESPÍRITO SANTO
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Líder: Peça para que todos leiam com você Romanos 12:11-14.
Você tem sido vigilante ou vagaroso no cuidado de sua vida espiritual?
Você tem sido fervoroso no espírito? O que é ser fervoroso?
Paulo está falando do nosso espírito, e da qualidade que foi atribuída a
Apolo em At 18.25. Nenhum de nós pode ser intenso ou devotado a
ponto de ferver de zelo, a menos que estejamos em Cristo e em seu
Espírito Santo. O ideal cristão é o fervor que só pode ser alcançado
quando estamos em contato com o Espírito Santo, sem Ele esfriamos.
Você tem se preocupado com as coisas de Deus?
O grande objetivo de sermos fervorosos é prestarmos bem o serviço do
Senhor.
Quando você pensa no seu futuro o que você espera?
O versículo 12 nos fala para nos alegrar na esperança. Precisamos
nutrir esperança, pois ela gera em nós a fé e nos permite crer que todas
as coisas estão em nosso favor, não importa o que está acontecendo a
nossa volta, não ficamos perturbados com relação a nossa fé.
Você já perdeu a paciência quando as coisas estão complicadas?
Pacientes na tribulação V.12. - Porque um Deus tão bom permites que
acontecem coisas tão ruins?
Quantas vezes você fala com o Senhor no seu dia?
Perseverantes na oração. V.12. (Tg 5.16) Só seremos verdadeiramente
vitoriosos através da oração. (1Ts 5.17)
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