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ESTUDOS PARA CÉLULAS

O PROFANO E O SAGRADO
LEVÍTICO. 10.10
LÍDER: Não perca dia 27/05 às 20:00 – Café da Liderança
29/05 – Festa das Águas – 10:30 no Acampamento IBAE!
Participem da EBD – Todos os domingos as 09:00
Todos nós somos portadores de bagagens conceituais, morais e intelectuais.
Todos trazemos esses traços herdados da cosmovisão, (visão do mundo) que foi
impresso através de nossos pais. A família é que traz os primeiros conceitos e faz
juízo de nossas decisões. Nossos pais também herdaram essas formulas
primárias de gerações anteriores.
Você acha a família importante?
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Você já teve uma experiência sobrenatural com Deus?
Ex. na bíblia: Moisés na a sarça. Lugar sagrado. Paulo. Jesus se torna sagrado.
João, na ilha de Patmos. Quando o sagrado manifestar não tenha medo.
Como o sagrado se manifesta em você?
Através da voz da consciência. Rm. 2.15. É através da consciência que Deus fala
conosco, é através dela que temos experiências com Deus.
Como podemos viver o sobrenatural de Deus?

Pai e mãe são uma instituição sagrada. A família é uma instituição sagrada.

Líder: Deixe todos falarem, não há certo ou errado, estimule os membros a
buscarem mais experiências contanto algumas que você viveu.

Qual foi mais significativo “NÃO” que você lembra de ter recebido de seus
pais?

Família.

Nossos pais são árbitros sobre o juízo de nossas decisões, e nos orientam a sair
do profano e nos levar ao sagrado. O entendimento religioso diz que temos o
mundo profano e o sagrado.
O que é profano para você?
Associamos o profano ao mal, o que não devemos ter contato, mas, o profano é
tudo, a nossa realidade inteira. Tudo se fez profano. Há coisas do mundo profano
que se torna sagrado, isso quando há um toque de Deus. O profano se torna
sagrado quando acontece uma manifestação sobrenatural de Deus

Como temos nos relacionados com nossos pais? Os filhos sempre recorrem
ao colo dos pais. O colo traz a solução para o motivo do choro. E quando aquilo
que nos faz chorar não é resolvido no seio da família.
Onde devemos buscar?
Você acha que já conhece tudo sobre Deus? Jeremias. 33.3. Haverá coisas
reveladas que estão oculta em Deus. Neste crescimento vamos polindo o que é
profano e tornando sagrado com o toque sobrenatural de Deus.
O que é a igreja para você?

Quando o sagrado manifesta ele tem poder transformador. O sagrado está fora do
mundo físico, isso é, não se pode ver com os olhos humano, somente os seus
efeitos. Portanto é divino, é a ação de Deus

A igreja, é família de Deus, é onde nós podemos exercer essa paternidade e a
filiação sagrada cuidando e sendo cuidado, sendo e fazendo discípulos.

O que você entende por sagrado?

Você tem projeto de fazer discípulos? Pretende abrir e liderar uma célula?
Mt. 28.19

O sagrado é o que tem o toque do Senhor é que provoca o sobrenatural. É
fascinante, é assustador, é grandioso, extraordinário!

Segunda-feira (20h:30 min) CULTO DO ESPÍRITO SANTO.

As pessoas podem encontrar o sagrado na igreja em cada um de nós e em
nossas células, assim podemos todos ser cuidado e descansar no sagrado
braços do Senhor.
Líder: Encaminhe seus discípulos SALA TEOLOGIA BÍBLICA.

