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pecado é a morte“ (Romanos 6:23). Isto inclui separação eterna de Deus.

Líder: Entenda que Deus te chamou para este dia, não se preocupe, o
Espírito Santo é quem está conduzindo esta célula através de você.
Líder leia: Na semana passada presenciamos a grande tragédia com o time do
Chapocoense, muitos jovens morreram neste acidente, com toda certeza eles
não sabiam que era o último dia de vida deles.
Leia: Mateus 24:36 e Mateus 25:13 e pergunte para alguns membros da
célula:
Se você soubesse que amanhã seria o seu último dia de vida, o que você
faria?
Se soubesse que o mundo acabaria daqui a uma semana, continuaria
agindo da mesma maneira que age hoje?
Muitas vezes achamos que o fim de nossas vidas ainda está longe, mas a cada
vez que vemos situações como estas do time do Chapocoense, pensamos o
quanto nossa vida é frágil e finita.

4º - Mas Deus amou a cada um de nós tanto que deu Seu Único Filho, Jesus,
para carregar nosso pecado e morrer no nosso lugar. “Mas Deus prova o seu
próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo
nós ainda pecadores" (Romanos 5:8). Apesar de que não podemos entender
completamente como, Deus disse que nossos pecados foram colocados em
Jesus e Ele morreu no nosso lugar. Jesus tornou-se o nosso substituto.
5º - Na Bíblia, um carcereiro perguntou a seus prisoneiros, Paulo e Silas:
“‘Senhores, que devo fazer para que seja salvo?‘ ‘Responderam-lhe: Crê no
Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa'" (Atos 16:30-31).
A Bíblia é muito clara: acredite em Jesus como Aquele que carregou seus
pecados, morreu no seu lugar, foi enterrado e a quem Deus ressuscitou. É o
sangue e ressurreição de Cristo que nos dá garantia da vida eterna, quando O
invocamos como nosso Senhor e Salvador. "Porque: Todo aquele que invocar
o nome do Senhor será salvo" (Romanos 10:13). "Todo aquele" inclui cada um
de nós.

Você tem 100% de certeza de que se você morresse hoje você iria para o
céu? Como podemos ter a certeza de que somos do Senhor, que somos
salvos?

Romanos 10:9-10 nos diz: “Se você confessar com a sua boca que Jesus é
Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será
salvo. Pois com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa para
salvação.”

Acreditamos que a pergunta mais importante dessa vida é: “Você vai para o céu
quando morrer?" Não é uma questão de quão bom você é como pessoa, se vai
para a igreja ou quanto dinheiro você dá para serviços de caridade. Deus diz que
para entrar no céu, é necessário nascer de novo (João 3:3).

Você gostaria de fazer essa confissão a Jesus? Você que já fez, gostaria de
renovar seus votos? Então repita essa oração comigo:

Como podemos nascer de novo? Como podemos ser salvos?
1º - Precisamos reconhecer Deus como o Criador de tudo, e também aceitar
nossa humilde posição na criação de Deus. “Tu és digno, Senhor e Deus nosso,
de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as cousas tu criaste, sim,
por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas“ (Apocalipse 4:11).
2º - Precisamos reconhecer que somos pecadores. “pois todos pecaram e
carecem da glória de Deus“ (Romanos 3:23).

"Pai, sei que meus pecados têm me separado de Ti. Realmente sinto muito;
agora quero me afastar da minha vida de pecado e me aproximar de Ti. Por
favor me perdoe e me ajude a evitar a pecar de novo. Creio que Teu Filho
Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, ressuscitou dos mortos, hoje
vive e escuta minha oração. Convido Jesus a ser o Senhor da minha vida
para reinar em meu coração de hoje em diante. Por favor envie o Espírito
Santo para me ajudar a Te obedecer e a fazer a Tua vontade pelo resto da
minha vida, escreva meu Nome no Seu Livro da Vida. Em nome de Jesus.
Amém."

3º - Já que somos pecadores, somos condenados à morte. “porque o salário do
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