Estudo de Célula. Crise... Qual Crise?
Observação importante para o líder:
Começar a célula relembrando seus membros, qual é o motivo deles estarem ali, toda semana, pois
entendemos que esses princípios são internalizados através de repetição. Os objetivos centrais de uma
célula são: - Comunhão; - Edificação; - Cuidado; - Evangelismo
Portanto o alvo de cada célula é: “Nossa CÉLULA gerará, pelo menos, uma nova CÉLULA por ano”
Compartilhe isso toda a semana com sua célula, para que todos sintam-se participantes desse objetivo.
Estabeleça um alvo, uma data para essa multiplicação, e lembre toda semana dessa meta. Lembre-se, para
multiplicar a sua célula, você precisará formar líderes, pessoas que tenham feito o e1, o e.2 e o e.3, portanto
corram!
Quebra Gelo – Qual foi a maior crise que você enfrentou em sua vida? Como você passou por ela e como
superou esta fase difícil?
DEBATE - Contexto atual - 2 Timóteo 3:1-4.
Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis (Ou difíceis). Os homens serão egoístas, avarentos,
presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família,
irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados,
soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus...
Comente o que você acha destes versículos. Você consegue ver isto nos dias de hoje?
Na mensagem de domingo vimos que;
1.As crises que enfrentamos decorrem da Crise Existencial da Humanidade. Como humanidade, perdemos
nossa identidade, propósito e destino.
Vimos em Gênesis que o Homem criado originariamente à imagem semelhança de Deus - Fruto de um
posicionamento errado, caiu e com a queda, o homem perdeu a imagem e semelhança do Pai... Perdeu
também sua comunhão e intimidade com o Pai, perdeu a qualidade de seu relacionamento com sua esposa,
perdeu a possibilidade de passar uma herança bendita para seus filhos, que também se corrompem ao
ponto de matar um ao outro e se distanciar de seus familiares. Perdeu a capacidade de governar e cuidar da
criação. Na verdade, perdeu até o controle de si mesmo...
E esta questão não é tão simples e não tem a ver somente com a humanidade. Tem a ver com cada um de
nós... Você, como indivíduo, consegue ter bem definido em sua mente e coração qual é a sua identidade?
Ou seja, Quem é você? Para que está neste mundo? Qual é o propósito da sua existência? Para onde você
irá após a sua morte?
2. Vimos na mensagem que devemos ter a revelação do Filho de Deus (Pedro recebe a revelação em
Mateus 16:16 "Tu és o Cristo, filho do Deus Vivo."). Quem é Jesus para nós? Que tipo e nível de revelação
temos do Cristo de Deus para nós? Que tipo de relacionamento temos com o Cristo? Ele é nosso melhor
amigo ou simplesmente um amuleto ou um estepe que carregamos conosco para usar quando for
necessário?

Cristo, o Filho do Deus Vivo, se esvazia de sua Glória para poder encarnar, desceu dos céus e viveu a
humanidade que fomos criados para viver, além de abrir o caminho para restabelecermos nossa
identidade, missão e destino, Ele quer nos guiar pelo caminho certo.
3. Devemos também ter a revelação dos filhos de Deus. (Paulo em Romanos 8:19 - Texto e Contexto).
Romanos 8 -18 Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser
comparados com a glória que em nós será revelada. 19A própria natureza criada aguarda, com vívido anseio,
que os filhos de Deus sejam revelados. 20Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre
escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, …
Romanos 8 - 28 Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o
amam, dos que foram chamados conforme seu plano. 29 Porquanto, aqueles que antecipadamente
conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o
primogênito entre muitos irmãos.
Você consegue crer realmente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus?
Conclusão
4. Tendo a revelação de ser filho. Devemos ter um novo posicionamento com a revelação de onde caímos
e tomar o caminho de volta para Deus... (PARÁBOLA DO FILHO PRODIGO – Caindo em si, toma o caminho
de volta, sem reivindicar direitos... arrependido e disposto a pagar o preço)
Voltemos para Deus, o único que pode nos ajudar a retomar a identidade perdida de filho amado do Pai,
tendo um propósito, uma missão e um destino eterno. Apocalipse 2…2 Conheço as tuas obras, tanto o teu
trabalho árduo como a tua perseverança...”. 3Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie
por causa do meu Nome, e não te deixaste desfalecer.4 Entretanto, tenho contra ti o fato de que
abandonaste o teu primeiro amor. …5Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das
primeiras obras...
Qual é o nosso caminho de volta? Do que temos que nos arrepender, pedir perdão e deixar de fazer? O
que não fazíamos ou deixamos de fazer que temos que fazer ou voltar a fazer?
5. Ter a nossa revelação pessoal como filho Amado do Pai. Você se considera filho de Deus?
Apelo, Oração e Ministração final.
Terminar com a Oração do “Pai Nosso” e em seguida pela Restauração de nossa Identidade com filho de
Deus, nossa missão como filho de Deus e nosso destino eterno com Deus, nosso Pai, com o maior número de
irmãos que pudermos levar.
Avisos; Inscrições abertas no site para;
E1. CURSO DE INTEGRAÇÃO - BATISMO - E3– EQUIPAR
ENCONTRO COM DEUS HOMENS - INTERNS EXPERIENCE LOCOMOTIVA CAMP – NEXT CAMP

