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O que é Pangeia? Saiba isto e muito mais Domingo as 09:00 na EBD!
06/12 – Festa das Águas – A última do ano!
As inscrições do Acampamento de Carnaval já começaram! Garanta sua vaga

O que é a graça para você? A graça exige algo daqueles que a
recebem?

Líder: Permita que membros da sua célula façam a célula com você,
ensine-os a serem líderes! Convide-os para orar, trazer o louvor e até
ministrarem.

A graça de Deus é aquela postura de Deus, que faz com que Deus não
leve em conta mérito e deméritos, créditos e débitos. Deus não nos ama
mais, porque nós obedecemos. E Deus não nos ama menos porque
desobedecemos. Isso geraria a seguinte reflexão: E se eu não der aos
pobres? Deus continuará amando você. E se eu desobedecer a Deus?
Deus continuará amando você. E se eu não conseguir cumprir a lei de
Deus? Jesus cumpriu a lei por você. E a maldição que vai cair sobre
mim por que eu desobedeci a Deus? Já caiu sobre a cruz do calvário,
toda ira de Deus foi derramada na cruz do calvário.

Sugestão de Dinâmica: Líder, separe a sua célula em dois grupos. Um
grupo deverá ler Lucas 16:16 e deve responder, qual evangelho é
pregado ali. Outro grupo deve ler Atos 20:24 e responder qual
evangelho é pregado por Paulo.
É o mesmo evangelho (Reino e Graça), é a mesma boa notícia?
Jesus enfatiza que a boa notícia é o Reino e Paulo diz: a boa notícia é a
Graça. Essas duas perspectivas do evangelho, são tão interessantes que
ao longo dos anos, alguns teólogos, vão dizer que o apostolo Paulo
deturpou a mensagem de Jesus, ou que a mensagem do apostolo
Paulo, contradiz a mensagem de Jesus. É muito diferente pregarmos o
evangelho do reino de Deus e o evangelho da graça de Deus.
Em um reino, como um como deveria ser a atitude de um súdito?
O evangelho do reino, pressupõe que aquele que está no reino de Deus
é um súdito, sujeito a lei e a vontade do rei e Ele é o Senhor. E nesse
reino participam aqueles que estão comprometidos com a vontade do
senhor. Por isso Jesus diz: Nem todo que me diz senhor, senhor entrará
no reino de meu pai, somente aquele que faz a vontade do meu pai.
Para Jesus, participar no reino de Deus, implica submissão absoluta ao
rei do reino, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir no discipulado.
Vender tudo dar aos pobres e seguir.
Não Percam – Todas as Segundas-Feiras – Culto do Espírito Santo

A final de contas temos ou não temos que obedecer às regras do Reino?
O que vocês acham?
Lutero entrou nesse conflito, a igreja Católica Romana, criou uma
estrutura religiosa baseada em méritos e deméritos, créditos e débitos,
indulgências, penitências. Era possível comprar o favor de Deus; se você
é muito pecador compre uma indulgência. Lutero lutou contra isso com
as 5 solas Sola Fide (Só a fé), Sola Scriptura (Só as escrituras), Sola
Christus (Só Cristo), Sola Gratia (Só a Graça) e Soli Deo Gloria
(Somente a Deus a Glória). Ninguém é salvo pelas obras, mas somos
salvos para as obras (Gl 5:6 – Tiago 2:14 e 17). As obras são sinais da
fé viva!
Qual o significado da palavra Cristão?
Pequeno Cristo. Precisamos ser como pequenos Cristos no local onde
estamos!

Líder: Não seja insubmisso, participe do Culto dos Servos

