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Líder: Não seja insubmisso, participe do Culto dos Servos 

          

   

 

 

EBD (Escola Bíblica Dominical) às 09:00. Convide sua célula. 

Dia 03/11 – CULTO DOS SERVOS 

Dias 06 a 08 de Novembro – Encontro Santidade!!! Últimas Vagas! 

 

Na semana passada vimos uma linda carta de Deus para Igreja de 

Filadélfia, uma igreja modelo, que estava firme no evangelho não 

negando o nome de cristo e suportando as dificuldades. Nesta semana 

vamos ver uma carta de Deus a outra igreja de Cristo, a igreja de 

Laodicéia. Vamos ler Apocalipse 3:14-22! 

 

Você sabe o que é unidade? O que é ter unidade dentro de uma célula 

ou uma igreja? 

 

No versículo 20 vemos que Jesus diz que está à porta e bate. Ou seja, 

aquela igreja não tinha a presença do Senhor Jesus. É impossível ter 

unidade sem Cristo. Por isso a unidade entre nós depende antes da 

presença de Jesus em nossas vidas, senão seremos apenas uma reunião, 

agiremos por religiosidade, tradição, formalismo e não como Jesus 

planejou, sendo um “com Ele”. 

 

Você já passou pela situação de achar que está bem e depois perceber 

que na verdade estava ainda precisando de ajuda? 

 

Muitas vezes quando passamos por dificuldades, terminamos um 

relacionamento, perdemos emprego, tentamos depois de um tempo nos 

convencer que estamos bem, que já superamos, mas muitas vezes ainda 

precisamos de ajuda e não reconhecemos isto. No versículo 17 Jesus 

descreve esta situação na igreja de Laudicéia, que se achava rica e sem 

falta de nada, mas na verdade a situação real não era esta. Nós somos 

dependentes uns dos outros (Leia Efésios 5:21). 

 

O que é avivamento para você?  

 

O Avivamento precisa passar pelos 4S: Salvação, Santificação, 

Sobrenatural de Deus e Serviço. Avivamento precisa desses 4 pontos, 

precisamos estar intimamente ligados com Jesus, precisamos ser 

absorvidos por ele, como um alimento que é digerido. 

 

O que é a digestão? Você já comeu algo tão indigesto a ponto de 

vomitar? 

 

No versículo 16 de Apocalipse 3 Jesus diz que estava a ponto de 

vomitar aquela igreja. Precisamos der digeridos por Jesus, ou seja, nos 

tornar um com ele. Gálatas 2:20 diz: Vivo não mais eu, mas Cristo vive 

em mim. Precisamos fazer parte do Corpo de Jesus, e não sermos um 

alimento indigesto que se opõe a ser “digerido”. 

 

Você já ficou chateado na igreja porque não te deram atenção ou não 

te atenderam como você gostaria? 

 

Muitas vezes ficamos chateados porque nossos interesses não foram 

satisfeitos, porém a vida em unidade, muitas vezes exige que nós 

suportemos algumas dificuldades em favor do todo. No versículo 21 

Jesus diz que nos dará lugar ao lado Dele no trono se vencermos. 

Precisamos ser um com Jesus para podermos sentar com Ele, pois Ele 

não sairá para sentarmos, temos que nos tornar Um. Isso muitas vezes 

significa abrir mão de nossas vontades e direitos.  

 

Existe algo em sua vida que gostaria de entregar a Jesus? Algo da célula 

de hoje te tocou e você gostaria de pedir forçar para Jesus te ajudar a 

vencer? 

Vamos orar juntos neste momento! Entregando a Jesus nossas Vidas 


