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João 14:16

João 14:16

Espírito Consolador

Espírito Consolador

Jesus Nosso Mediador

O Deus Consolador

Líder, leia João 14:16 e reforce o trecho “E eu rogarei ao Pai”, depois leia o
texto de 1 Timóteo 2.5 com sua célula.

Líder Leia novamente João 14:16 e reforce o trecho “E ele vos dará outro
Consolador”

Qual o papel de um Mediador?

Quem já passou ou está passando por tribulações? Em algum momento
você já se sentiu abandonado?

Mediador é o cargo que determinado indivíduo executa como intermediário
entre duas partes distintas, que normalmente se opõem. O mediador tem o
papel de intervir na comunicação entre as partes conflitantes, com o objetivo
de chegar a um acordo ou conciliação.
Na sua opinião, qual o maior conflito entre nós e Deus? (Isaias 59:2)
O pecado é descrito na Bíblia como transgressão da lei de Deus e rebelião
contra Deus. Deus odeia o pecado, e o pecado se interpõe entre todos nós e
Ele. Todos os seres humanos são pecadores devido ao pecado que herdamos
de Adão e devido ao pecado que cometemos em uma base diária. A única
penalidade justa por esse pecado é a morte (Rm 6:23), não apenas morte
física, mas a morte eterna. A punição justa para o pecado é uma eternidade
no inferno.

Todo cristão está sujeito a passar por tribulações e sofrimentos, às vezes não
conseguimos entender que muitas delas são o tratar de Deus em nossas
vidas, em outras não vemos que Deus está nos usando para transformar a
vida de alguém. Vamos lembrar o nome de algumas pessoas que sofreram na
bíblia? (Líder peça para que os membros falem nomes de pessoas na bíblia
que passaram por sofrimento, ex: José, Jó, Ana, Paulo, Ester...)
Você já foi consolado por alguém em um momento difícil? Você já
consolou alguém que passou por uma grande dificuldade?
Muitas vezes quando passamos por grandes tribulações, somos consolados
por Deus e/ou por pessoas. A palavra de Deus nos mostra que Deus nos
conforta nas tribulações para que possamos consolar todos aqueles que
estiverem com angústias. Vamos ler II Coríntios 1: 3,4.

O que podemos fazer para nos tornar justos?
O que é mais importante para consolar alguém? (Romanos 15:5,6)
Nada que pudéssemos fazer por nossa conta seria suficiente para mediar
entre nós e Deus. Nenhuma quantidade de boas obras ou observância da lei
nos torna justos o bastante para estarmos diante de um Deus santo. Sem um
mediador, estamos destinados a passar a eternidade no inferno, pois por nós
mesmos a salvação do nosso pecado é impossível.
Com suas palavras, diga como Jesus pode desempenhar o papel de
Mediador neste conflito? (Hebreus 9:15)

Como dito em Romanos, precisamos ter o mesmo sentir segundo Cristo
Jesus, isto significa que para consolarmos é preciso que amemos nosso
irmão, que nos coloquemos no lugar dele, compreendendo a dor dele para
que possamos consolá-lo. Jesus conhece nossa dor, ele sofreu como homem
todas as aflições possíveis, e por isso seu Espírito é apto em nos consolar de
toda a dor. E nos ensinar a consolar os outros em suas dores, com amor e
compaixão.

Jesus advoga por nós, tanto quanto um advogado de defesa pelo seu cliente,
dizendo ao juiz: "Meritíssimo, meu cliente é inocente de todas as acusações
contra ele." Isso é verdade para nós também. Algum dia teremos de enfrentar
Deus, mas vamos fazê-lo como pecadores totalmente perdoados por causa da
morte de Jesus em nosso favor. Na cruz, Jesus trocou o nosso pecado pela
sua justiça. A sua mediação é o único meio de salvação.

Aos Visitantes: Você que veio aqui nesta noite e está passando por alguma
dificuldade, enfermidade, alguma luta que está difícil suportar, nós como uma
célula, uma família, queremos orar junto com você para que este Deus venha
transformar todas estas coisas. Ore com toda a célula por todos os membros
e visitantes que estão com dificuldades, faça um círculo com eles dentro e os
demais um círculo fora para orar por cada um deles.
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Um Deus presente conosco em todo tempo
Líder, leia João 14:16. Mesmo em meio a momentos difíceis que
enfrentamos devemos nos lembrar de que não estamos sozinhos nem
desamparados. Jesus nos disse que Ele rogaria á Deus para que nos fosse
enviado outro Consolador, outro Conselheiro para estivesse conosco em
todos os momentos e isto para nós é um privilégio.
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Habitação do Espírito Santo
Líder releia este trecho de João 14:16 – “porque Ele habita convosco e estará
em vós”, depois leia 1 Co.3.16 e faça a célula refletir sobre as questões
abaixo:
Como você gostaria de ser recebido se fosse morar com alguém que
você gosta muito? E se alguém que você gosta muito, viesse morar com
você como o receberia?

Você já passou por algum momento em que só o Espírito Santo pode lhe
servir de consolo? Gostaria de compartilhar esta experiência conosco?

Apóstolo Paulo faz uma pergunta, uma afirmação e ao mesmo tempo uma
advertência. Quando nos tornamos cristãos o Espírito Santo vem habitar em
nós, e é para ficar conosco, morando conosco em todo tempo.

Dependendo do que estamos passando, muita das vezes, palavras
meramente humanas não são suficientes para nos confortar. Somente o
consolo vindo de Deus, através do Seu Espírito, poderá nos trazer o refrigério
que necessitamos. (Líder: Compartilhe alguma experiência sua!)

Você recebeu o Espírito Santo para morar em você? Como tem sido o
seu caminhar junto com Ele? Você O reconhece em seu falar e suas
ações diárias?

Você já teve a experiência participar de grupo em que cada um possuía
uma direção diferente? Você se sentiu sozinho em algum momento
mesmo estando neste grupo?
Jesus deseja que vivamos em unidade e que sejamos guiados pelo mesmo
Espírito. Assim como Deus está em Jesus, da mesma forma Jesus deseja
estar em nós através do Seu Espírito e esta unidade é uma das
demonstrações do amor que Deus tem por nós. (João 17:22-23).
Líder: Leia Mateus 28:20. Se Jesus está sempre conosco, por que há
pessoas em nosso meio vivendo angustiadas?
A Palavra de Deus nos ensina que, mesmo estando com Jesus, passaríamos
por aflições. Porém, devemos clamar somente por aquele que pode nos
trazer o verdadeiro consolo, Deus, através do Seu Espírito.
Aos Visitantes: Há alguém aqui que deseja que este Espírito Consolador passe
habitar dentro de você? Faça comigo esta oração recebendo Jesus como seu
Senhor e Salvador. (Líder: Conduza esta oração).

Cultos:

Segunda (20:30h) – Domingo (10:00h e 19:00h)

Aquele que tem o Espírito de Deus ouve a sua voz e atua segundo a vontade
Dele. (Jo.16.8). Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
Você tem ouvido o Espírito Santo para essas mudanças que Ele quer em
sua vida? Você está disposto a fazer a obra de Deus?
Jesus afirmou que faríamos obras maiores. (Jo.14.12). Isso pelo poder de seu
Espírito. Leia Ef. 4.30 - Porém o velho homem suscetível a soberba, a
vanglória, as ambições, o egoísmo, as paixões, e a primazia, novamente
dá lugar as coisas deste mundo que nos afasta de Deus e entristece o Espírito
Santo.
Como você pode mudar isso em sua vida? (Líder leia Ap.3.20)
Para que o espirito Santo faça em nós a sua morada e permaneça,
precisamos nos esvaziar de tudo aquilo que é incompatível com a vontade de
Deus. Para que o Espírito Santo habite em nós, precisamos dar a abertura,
Ele é pessoal e não invade sem a sua permissão.
Aos Visitantes: Você quer fazer uma aliança eterna com o Senhor Jesus?
Toda a célula deve renovar essa aliança entregando suas vidas a Jesus.

Confira a Leitura Bíblica Semanal em nosso site

