LIÇÃO 5 - PALAVRA DE DEUS PARA A REUNIÃO DE CÉLULAS
- QUEBRA GELO (1.3): Como você tem lidado com a murmuração (reclamação) que tanto
nos assedia nas situações do dia a dia?
- ADORAÇÃO (C.2;4): Abraça-me e/ou Deus Está aqui.
Os inimigos da comunhão na célula
Os relacionamentos antes da queda. A comunidade se reunia diariamente no jardim do
Éden, eles se completavam; se você olhasse para um deles você via o outro. Era uma relação de
amizade, harmonia e plenitude até que o inimigo, a serpente entrou no meio da comunhão deles
através de Adão e Eva, e a unidade da célula foi desfeita.
Quais são os inimigos do pequeno grupo? Em Gênesis 3.1 diz: “Ora, a serpente era o
mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é
assim que Deus disse? não comereis de toda árvore do jardim?
O que o diabo usou para criar inimizade? Ele usou a astúcia (esperteza, desconfiança) e a
mentira (meia verdade, subjetiividade, engano). Na célula precisamos praticar a simplicidade e a
verdade que são partes da essência e natureza de Deus .
v.5 Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e
sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal.
Adão e Eva já eram como Deus? “SIM” Eles precisavam de mais conhecimento? “NÃO”
O que deveriam ter feito? submeter e servir. Na célula não importa o quanto você sabe, mas sim
o quanto você serve e obedece. Em Efésios 5. 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de
Cristo. Insubmissão e indisposição de servir são inimigos da célula.
v.6 Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos,
e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele
também comeu.
O que Adão devia ter feito? Devia ter exortado (corrigido) e não buscar seu próprio
interesse. Precisamos criar um ambiente de liberdade para a correção de uns aos outros em amor.
Em Hebreus 3.13 diz: “antes exortai-vos uns aos outros todos os dias,...”
v.8 E, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o
homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do Jardin. - Esconder-se
significa não ser transparente, ser hipócrita. A pessoa solitária ou mascarada aprende a conviver
com o pecado, buscando seus interesses e vive uma vida dupla e pesada para manter as
aparências. O que Tiago 5.16 ensina? ...Que precisamos nos abrir com Deus e com os outros,
esta prática nos ajuda a permanecer em sua presença.
v.12 Ao que respondeu o homem: A mulher que me deste por companheira deu-me a
árvore, e eu comi. - Acusações, críticas, comentários, brincadeiras maldosas e desculpas para evitar
a comunhão são inimigos da vida em pequeno grupo. Célula é lugar para edificarmos uns aos
outros, é lugar de atos e palavras que edificam!
Em grupo de três escolha um destes pontos e compartilhe com seus irmãos sua fraqueza ou
dificuldade e ore uns pelos outros. “ Lembre-se: o poder que o inimigo pode ter em nossas vida só
existe se o erro permanecer oculto”.
EVANGELISMO & COMPARTILHAR A VISÃO:
· Apelo: Qual destas práticas... (citá-las) tem te afastado de Deus? ... você voltar hoje...
· 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...
Autor & Org. Pr. Djalma Barroso 2015

