LIÇÃO 3 - PALAVRA DE DEUS PARA A REUNIÃO DE CÉLULAS
- QUEBRA GELO:(4.1): Você já teve um bom amigo que depois se distanciou? Por que isso
aconteceu? No que ele lhe faz falta?
- ADORAÇÃO: Conheci um grande amigo e Hoje é tempo de louvar a Deus.
O ENCONTRO COM O DEUS DE LONGE E DE PERTO
Devemos nos encontrar com Deus de três maneiras e em todas elas Ele se manifesta como
comunidade de três pessoas: Seja no à sós com Deus; no grupo grande ou grupo pequeno. Em
Genesis 1.3 Deus diz: Haja luz. E houve luz. o texto ensina que Ele se revela a todos (grupo
grande), como o Deus altíssimo; Ele é reconhecido como Senhor por toda a criação.
Em Genesis 3.8, Ele se revela como o Deus próximo, a dois ou três (grupo pequeno).O texto
texto diz: “E, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderamse o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim.”
Como deveria ser estes encontros de Deus com eles?...Deus tinha um encontro de grupo
pequeno/célula com eles. O local: Jardim do Eden, horário: a tardinha, quantidade de pessoas:
cinco. Eram encontros frequentes, a prioridade não era prestação de contas (tarefas ou cobranças),
eram para comunhão (rir, compartilhar, conversar, amizade), eram criativos, havia companheirismo,
Deus tinha tempo para eles e não estava preocupado só com questões interplanetárias.
Ao contemplar o encontro do Jardim, responda: É possível conhecer a Deus
plenamente só por estar à sós com Ele ou ir aos cultos de grupo grande? Sim/Não Por quê?
Não, pois a reunião do tipo comunitária faz parte do jeito de ser e manifestar. Célula não é
departamento ou estratégia para atrair ou fazer a igreja crescer. Célula é a igreja de dois ou três
em que Jesus afirma estar presente, é isto que temos que reproduzir: uma comunidade.
O Deus de longe e perto. Em Isaias 57.15 diz: Porque assim diz o Alto e o Excelso, que
habita na eternidade e cujo nome é santo: Num alto e santo lugar habito, e também com o
contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes, e para vivificar o coração
dos contritos. Precismos das duas formas de encontro com Deus: a de grupo grande e pequeno!
Mas qual é a forma que o mundo mais precisa experimentar Deus hoje? E porque?
A sociedade tem experimentado o poder, os milagres de várias maneiras, mas os milagres
e a tecnologia não evitaram o caos da sociedade: Hoje cada um busca viver para si, vive-se como
indivíduos, não pensa ou cuida do outro, exploram, usam e abusam dos outros, etc.
Eles precisam experimentar o Deus próximo. Mateus1.23 diz: Eis que a virgem conceberá e
dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é: Deus conosco.
Na prática cristã o que deve significar as frases: “Deus conosco” e “Pai nosso”?
Parece que Deus não quer que minha experiência cristã seja só entre eu e Ele, pois ele
sempre fala de “nós”, “conosco”, “nosso”; Isto é vida no corpo de Cristo. Ele também não quer que
minha relação com Ele e com os outros seja somente como aquelas de grupo grande (formais).
Abra sua Bíblia em Atos 2.46 e responda: Como a igreja primitiva se reunia? Em grupo
de três pessoas compartilhem sobre como podemos neste mês melhorar a nossa comunhão no
grupo pequeno e trazer uma nova pessoa para o encontro da célula. Ore uns pelos outros.
EVANGELISMO & COMPARTILHAR A VISÃO:
· Evangelismo - Apelo: A serpente destruiu a relação do homem com Deus e com o próximo...
· Ore e exerça autoridade pelas pessoas dos nossos oikos em grupos de três pessoas.
· Nesta semana faça contato, ore uns pelos outros e encontre com o discípulo...
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