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LIÇÃO DE DISCIPULADO DAS CÉLULAS IBREM
3º - ENCONTRO DE DISCIPULADO: BEM VINDO A FAMÍLIA DE DEUS

Bem vindo ao corpo de Cristo, “igreja em células”, parte do reino de Deus!
Precisamos conhecer o estilo de vida do reino pois vamos viver nele eternamente.
O que aprendemos sobre o estilo de vida do reino em Efésios 2.19,21?
“19 Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois
concidadãos dos santos e membros da família de Deus, 21 no qual todo o edifício
bem ajustado cresce para templo santo no Senhor.”
- Você nasceu em uma família, não é órfão.
- Você será cuidado por pais e irmãos mais maduros.
- Simultaneamente você cuidará de outros, e isto acorre através das células.
- Na célula nós edificamos uns aos outros e somos ajustados no corpo.
Crescer leva tempo: Ao nascer de novo nosso alvo é ser maduro “discípulo”.
Leia Hebreus 5.11-14, o que é ensinado sobre o crescimento espiritual?
Vamos comparar o crescimento físico com o Espiritual.
Vs.11 - Crianças espirituais falam e choram muito e não gostam de ouvir, são
impacientes... Para crescer é preciso ouvir a Deus e também as pessoas.
O que você ouviu de Deus no seu tempo a sós nestes dias?
Vs.12 - O contínuo conhecimento teórico da Bíblia desassociado da prática,
nunca fará você crescer espiritualmente.
Vs.13 As crianças não tem experiência sobre o que é certo ou errado.
Vs.14 Você passou a vida sem discernir o certo e errado, agora precisará de
seus irmãos para aprender a fazer isto; conte com a sua célula.
Os estágios de amadurecimento das pessoas do reino:
Vamos conhecer em 1ª João2.12-14 os três estágios do crescimento espiritual
Pais - segundo o vs.13, os pais conhecem a Deus; eles conhecem por gastar
tempo com Deus; eles tem experiência; e o mais importante eles reproduzem
(evangelizam e discipulam).
Filhinhos - de acordo com o versículo 14 eles conhecem o pai por meio de
experiências emocionais, de receber bênçãos, de ler e ouvir sobre Deus, de ouvir
falar sobre Deus.
- Confiam nos adultos, são transparentes, mas falta-lhes discernimento,
andam em situações perigosas, não sabem das consequencias de seus atos.
Jovens - vs.14 Eles venceram o maligno, são fortes e a palavra do Senhor
vive neles. – aprenderam a lidar com as batalhas internas da alma e do pecado.
É a melhor etapa para desenvolver a visão da vida espiritual edo ministério.
Os jovens sabem lidar com as fortalezas espirituais.
Como o caráter de Cristo (maturtidade) é formado em nós?
Isto ocorre de acordo com Efésios 4.15, seguindo a verdade em amor
através do convívio uns com outros na células.
Versículo para memorizar: 1ª João 2.13

