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COMUNHÃO

O termo usado por Paulo, "manter-se firme", referese a um soldado que fique fielmente em sua
postagem, não importa o que aconteça ao seu redor.
Deixe o inimigo atacar como quiser, as ordens do
soldado são claras: fique firme! • A vida cotidiana, nos
leva muitas vezes a cansarmos, mas Deus nos convida
permanecer, permanecer é o segredo.... fique firme,
não desista e você resplandecerá.

X

2. Leia com o grupo Filipenses 4:2
O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que
vivam em harmonia no Senhor. 3Sim, e peço a você,
leal companheiro de jugo, que as ajude; pois lutaram
ao meu lado na causa do evangelho, com Clemente e
meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no
livro da vida.
Neste texto o apóstolo Paulo nos fala sobre uma
segunda chave para RESPLANDECERMOS: ACERTAR
NOSSAS PENDÊNCIAS.
Paulo fala sobre duas irmãs da igreja, que embora
fossem pessoas atuantes na igreja, tinham
pendências de relacionamento que precisavam ser
resolvidos.
Pergunte ao grupo: Por que problemas de
relacionamentos podem nos impedir de
resplandecermos? Quais são as atitudes que
precisamos tomar para resolver nossas pendências?
Paulo exorta essas duas mulheres a “viverem em
harmonia" - o que significa literalmente chegar a uma
mente, se concentrar nas coisas que os uniu em Cristo.
Não entre em 2018 sem fazer um esforço sincero para
resolver suas pendências. Se você não pode resolvê-los
completamente, você pode pelo menos fazer um
esforço nessa direção. Perdoe, peça perdão, mas não
entre mais um ano arrastando pendências em sua
vida.

QUEBRA GELO: pergunte a cada um da célula: o
que precisamos para resplandecer diante deste
mundo?

RESPLANDECER
Que bom iniciarmos mais um ano. Até aqui o Senhor
nos sustentou. Neste mês estaremos falando uma
pouco mais sobre o tema deste ano: RESPLANDECER
Leia com o grupo:
“Levante-se, resplandeça!
Porque chegou a sua luz,
e a glória do Senhor raia sobre você.
Olhe! A escuridão cobre a terra,
densas trevas envolvem os povos,
mas sobre você raia o Senhor,
e sobre você se vê a sua glória
Isaias 60:1-3
Vamos refletir um pouco na palavra ministrada pelo
Pr. Fernando no último dia de 2017, intitulada chaves
para resplandecer em 2018, baseada na carta de
Paulo a igreja de Filipo.
1. Leia com o grupo Filipenses 4:1
Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem
tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a
minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor,
ó amados!.
A primeira chave para resplandecer, destacada
neste texto é: PERMANECER FIRME NO SENHOR
Pergunte ao grupo: Quais são as situações que
ocorrem ao longo do ano, e que podem nos
enfraquecer?
Como nos posicionar diante das lutas que
certamente virão?

3. Leia com o grupo Filipenses 4:3
Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi:
Alegrem-se!
A terceira chave que extraímos deste texto é
ALEGRAR-SE SEMPRE NO SENHOR.
Pergunte ao grupo: Como podemos ter ao longo
do ano uma postura de alegria? Qual é o oposto
de viver alegre?
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•

A alegria que Paulo tem em mente não é
baseada em circunstâncias externas. Isso é
crucial porque muitas vezes nossas
circunstâncias são bastante deprimentes. Onde
estava Paulo quando escreveu estas palavras?
Em uma prisão romana encadeada aos guardas
romanos 24 horas por dia. Ele estava sem
esperança de libertação. Considero que Paulo
não "curtiu" estar na prisão, mas ele encontrou
razões para se alegrar mesmo nessa
circunstância difícil.
Tenha isso como parte de sua vida em 2018,
aprenda a alegrar-se no Senhor e não viver
reclamando e emburrado.

•

Quando você dá seus fardos para o Senhor, ele
substitui suas preocupações com algo muito
maior: a paz que excede toda compreensão
humana.
O versículo 7 diz que essa paz "guardará" o seu
coração.
5. Leia com o grupo: Filipenses 4:8-9
8 Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro,
tudo o que for nobre, tudo o que for correto,
tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo
o que for de boa fama, se houver algo de
excelente ou digno de louvor, pensem nessas
coisas. 9 Ponham em prática tudo o que vocês
aprenderam, receberam, ouviram e viram em
mim. E o Deus da paz estará com vocês.
Aqui Paulo nos dá a última chave: ALINHE OS
SEUS PENSAMENTOS COM OS DE DEUS.
Pergunte ao grupo: Como você entende esse
versículo?
• O pecado sempre começa na mente e a
santidade também.
• Quando Paulo diz "pensem nessas coisas".
Encontre o que é verdadeiro e pense nisso.
Encontre o que é nobre e pense nisso. Encontre
os puro e pense nisso.
• Faça isso e o versículo 9 diz: "O Deus da paz
estará com você".

4. Leia com o grupo Filipesnes 4:6-7
6 Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em
tudo, pela oração e súplicas, e com ação de
graças, apresentem seus pedidos a Deus.7 E a
paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará o coração e a mente de vocês em Cristo
Jesus.
Aqui Paulo nos apresenta a quarta chave: ORAR
SEMPRE.
Pergunte ao grupo: Segundo o texto qual é o
benefício de orarmos? Quais são os seus planos
para melhorar sua vida de oração em 2018?
Ao entrar no novo ano, todos nós temos nossas
listas de preocupações que nos incomodam.
Pode ser problemas de saúde, ou pressões
financeiras, ou uma grande decisão que você
precisa fazer. Poderia ser problemas familiares
ou lutas no casamento ou problemas na escola
ou no trabalho.
Para que possamos resplandecer precisamos
deixar de lado a ansiedade e aprender a
descansar em Deus. Como? Orando. O texto diz
que quando fazemos isso, vamos encontrar paz
em nosso coração e nossa mente.
• Ore sobre tudo - "mas em tudo"
• Ore com ação de graças - "com ação de graças"
• Ore com expectativa - "apresente seus pedidos
a Deus"

CONCLUSÃO
Termine orando por 2018 na vida de todos

1-2

.
AVISOS (mantenha sua célula informada)
•
NÃO ESQUECER DOS RELATÓRIOS DE CÉLULA
•
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA ENCONTRO COM DEUS 2018
AGENDA:
• 15/01 – e.3 – EQUIPAR ( antigo FÉ 1.1 –CAPACITAÇÃO )– INTENSIVO DE FÉRIAS
• 25/01 – CALL 2018 – Conferência Anual de Líderes e Liderança – com a presença dos Prs. Pedro Estrella e
Luciano Subirá
• 26/01 – CIK – CURSO INTEGRAÇÃO KIDS, para todos que queira servir no ministério kids
• 02/02 – ENCONTRO COM DEUS para mulheres
• 09/02 – CÉUS ABERTOS – Inscrições abertas
• 16/02 – ENCONTRO COM DEUS para homens
• 18/02 – e.2 – INICIAR ( antigo FÉ 1.0 – MATURIDADE )
• 23/02 – e.1- INTEGRAR - CIN – CURSO DE INTEGRAÇÃO
• 03/03 – Curso breve de visitação a enfermos ( Preparatório para capelania hospitlar )
• 05/03 – e.4 – EDIFICAR ( antigo FÉ2) - inscrições abertas no site
• 09/03 – GRUPO DE PASSOS – Celebrando a recuperação- inscrições abertas
• EDIFICANDO 2 EM 1 – CURSO PARA CASAIS – inscrições abertas
• 11/03 - BATISMO
A PARTIR DE JANEIRO OS TCDs, SÓ SERÃO VENDIDOS MEDIANTE ASSINATURA ANUAL, QUE PODE SER FEITA NO SITE
DA IGREJA.
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