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A Igreja, o Estado e o Cristão

Líderes: Dia 24 NÃO HAVERÁ Encontrão de Células. Faremos o Encontrão
dia 12/10 no Acampamento IBAE. Um dia de festa com churrasco e piscina
(Avise os membros de sua célula para levarem KIT Churrasco neste dia)

Porque lemos a bíblia? Qual o motivo de termos escola bíblia, cursos?
Você pode pensar que é para que aprendamos como agir, para que
conheçamos o passado, mas existe um motivo muito mais profundo em
ler a bíblia e estudar as escrituras. A bíblia foi escrita para
conhecêssemos Jesus. Quem ele é, o que ele fez, e tudo o que apontava
para a vinda dele. A bíblia nos mostra quem é, como pensa, e como
age este Deus. Vamos ver um pouco de quem é Jesus em Hebreus 1:1-3
O que você entende pela frase: “Faça o que eu digo, mas não faça o
que eu faço”. Você acha que funciona?
Não funciona assim né. Acabamos nos pautando pelo exemplo! Por isso
a bíblia nos mostra Jesus, porque somos chamados a imitar Ele, não
fazendo apenas o que ele falou, mas seguindo os passos dele, o que Ele
fez. E, além disto, a bíblia nos ensina a sermos exemplo, e como Paulo
em 1 Coríntios 11:1 podermos também fazer discípulos ensinando-os a
imitar nossos passos.
Agora que respondemos as perguntas acima, me digam como vocês
acham que um cristão deve ser? Como ele deveria agir?
(Líder: Deixe todos falarem, provoque-os a dar exemplo de como o
crente deve agir em relação ao perdão, aos dízimos, às missões, aos
cultos, à escola bíblica) – Depois leia com eles: Fp 1:9-10.
Esta é uma célula da Igreja Batista Aliança Eterna, mas você sabe o que
significa ser Batista? Porque somos Batistas?
Nós respeitamos as outras denominações, inclusive em nossas células
temos pessoas que são de outras denominações, mas já se perguntaram
Segunda-feira (20h:30 min) CULTO DO ESPÍRITO SANTO.
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qual a diferença? Batistas creem numa igreja livre e num estado livre.
Cristo ensinou que tanto o estado como a igreja tem seu devido lugar.
Vamos ler Mateus 22:21. Por isso nossa igreja não se posiciona em
relação à partidos políticos e nas decisões do estado, porém como
devemos ser exemplo, pagamos os impostos, servimos ao serviço militar,
e cumprimos deveres como qualquer cidadão do país. Também não
pedimos ajuda pra o governo para as obras da igreja, porque visamos
esta independência, sendo dependente apenas de Cristo.
Pensando nisto, quero que me respondam sinceramente, como devemos
nos portar diante de leis como o casamento homoafetivo, legalização de
drogas e legalização de casas de prostituição?
Mesmo respeitando as leis, nós temos que entender que somos como
estrangeiros nesta terra somos parte de outro Reino, o que é legal, nem
sempre é moral e nós como igreja, no que nos cabe precisamos
defender as leis de Cristo. Os apóstolos foram contra a lei da época,
para pregar o evangelho, pois a eles era proibido isto. Se fosse proibido
pregar o evangelho no Brasil. Você pregaria?
Como um cristão deve votar nas eleições?
Antes de tudo, o cristão deve orar a Deus antes de votar, buscar Nele
sabedoria do alto para fazer a melhor escolha. O cristão não deve de
modo algum se vender, vender seu voto, e nem deve votar em um dito
“irmão” apenas porque se diz evangélico. Ore, é assim que o cristão
deve escolher seu candidato, orando a Deus.
Líder para finalizar leia Romanos 14:12 e pergunte o que eles
entenderam, motive todos a falarem! Neste momento diga que é preciso
ficar firmados e convide a todos para estar na Escola Bíblia, conhecendo
mais de Jesus e permanecer para o culto do Domingo.
Líder: Encaminhe seus discípulos SALA TEOLOGIA BÍBLICA.

