ESTUDOS PARA CÉLULAS

Nº 45 / 2015

João 14:25-27
EBD (Escola Bíblica Dominical) às 09:00. Convide sua célula.
Dia 17/11 – CULTO DOS SERVOS
As inscrições do Acampamento de Carnaval já começaram! Garanta sua vaga

Líder: Lembre-se que o objetivo da célula é fazer os membros falarem,
exporem sua opinião. O texto após a pergunta só serve para auxiliá-los
a achar uma conclusão e não para dar aula, deixe a aula para a EBD!
Você acredita que a igreja tem sofrido uma crise nestes dias? Que tipo
de Crise?
Atualmente a igreja de Cristo tem vivido uma crise, uma crise de
identidade. Muitos “gurus” evangélicos têm se levantado e arrastado
multidões à procura de cura, revelação, sinais. Confiando que estes
homens podem fazer algo por elas, esperando que eles sejam a solução
para seus problemas. A igreja se esqueceu que a fonte é Cristo e que
através do Espírito Santo é que o poder de Deus se manifesta!
O que é rebeldia para você? Você já foi rebelde com Deus ou com
alguém?
Leia com a célula Isaias 30:1-3 e pergunte: No que este povo foi
rebelde? Eles confiaram na força de um povo estrangeiro e pediram
conselhos não de Deus, mas sendo rebeldes à direção de Deus para
eles, pediram ajuda e conselho a uma nação que se tornou tropeço
para eles.
Você costuma pesquisar no Google? Já pesquisou algum diagnóstico de
doença no Google ou dúvida sobre teologia?
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É muito comum recorrermos a este famoso buscador quanto temos
dúvida de algo, e hoje muitos de nós nos sentimos médicos, advogados,
juízes e teólogos porque procuramos o tema no Google e lemos sobre
diagnósticos de doenças, leis, questões teológicas. O problema é que
muitas vezes onde deveríamos orar, procuramos respostas, onde
deveríamos descansar em Deus, lemos diagnósticos terríveis baseado em
sintomas que achamos que temos e damos um diagnóstico a nós
mesmos incorretamente. Confiamos mais no Google do que em Deus
muitas vezes!
Alguma vez Deus já te deu alguma estratégia incomum para resolver um
problema?
Como o Pastor Junior diz, Deus deve ter um ótimo sendo de humor,
para Naamã pede para mergulhar 7 vezes em um rio, para Isaias pede
para pregar nu por 3 anos, faz Felipe correr mais rápido que a
carruagem do Eunuco e depois desaparecer. Deus muitas vezes age
com estratégias incomuns e nisto mostra sua glória e poder!
Vencer a batalha significa ganhar a guerra?
Uma guerra é composta as vezes por muitas batalhas, o problema é que
quando vencemos batalhas em nossa vida, achamos que a guerra está
ganha, e paramos de buscar direção em Deus. Nisto o inimigo arma
uma nova batalha e muitas vezes na confiança da primeira vitória nos
descuidamos e perdemos a batalha posterior. Isso aconteceu em 2
Crônicas 14:11-15 e depois a confiança em si próprio em 2 Crônicas
16-7-10
Leia Isaias 30:18-19 e convide a célula a orar, pedindo direção de Deus
para enfrentar os dias que virão.
Líder: Não seja insubmisso, participe do Culto dos Servos
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