Qual a sua escolha?
De 13 a 18 de agosto
Pr Celso Martinez
Culto do dia 05/08/18 ( noite)
Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”. Temos uma infinidade de sugestões de
“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br
Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê para distribuir
para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que eles mais
gostam. Se você tiver outro auxiliar peça a ele para fazer.
Mateus 7:13-14.
•

Há, nos dias modernos, um forte apelo à religião, na expectativa de que ofereça resposta aos anseios
mais íntimos do coração humano.

•
•

Por conta disso, podemos caminhar para um de dois extremos:
O primeiro de pensarmos somente no céu, nos esquecendo de que estamos na terra, onde os conflitos
se travam. O segundo é de falarmos somente sobre as necessidades da terra, deixando de lado a
exortação quanto ao destino eterno.

•
•

“O futuro não se espera, prepara-se”.
Tanto mais a sociedade se torne materialista, tanto menos se preocupa com as coisas espirituais,
sobretudo as que dizem respeito ao céu e inferno.
Fazem parte da cultura deste tempo a preocupação com o temporal, o imediato, e o desprezo à
eternidade.

•

•

Na Bíblia, quando Deus olha para o ser humano, não o vê separado entre branco ou preto; rico ou
pobre; intelectual ou analfabeto; mas o vê como aquele que está indo para o céu e aquele que está indo
para o inferno.

•
•

Ninguém falou mais sobre o inferno do que Jesus.
Ele disse que o “inferno não foi preparado para os homens. “O inferno foi preparado para o Diabo e
seus anjos”. Mateus 25:41.

•

Jesus falou que é lugar de choro e ranger de dentes.
Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo.
Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço,
e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali haverá choro e ranger de dentes.
Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Mateus
13:40-43.

1.
•
•
•

O caminho do céu exige decisão – entrai pela porta estreita.
Ninguém pode ser forçado. É uma decisão espontânea e pessoal.
O Senhor Jesus nos desafia a entrar pela porta estreita. Não há subterfúgios em enganação.
Há muitas pessoas que já entenderam o suficiente para tomar uma decisão de entregar a vida a Cristo,
mas estão sempre adiando, pr vários motivos. Uns adiam por medo do que os outros vão dizer. Outros
o fazem pelo peso da sua tradição religiosa, e assim por diante. Ocorre que seguir a Cristo exige
Decisão e cada um precisa fazer a sua.

2. O caminho para o céu exige renúncia – o caminho é apertado.
• Renúncia é a decisão de seguir a Cristo de acordo com o padrão dele.
• Significa abrir mão do erro, do pecado, por amor a Cristo. Não dá para seguir a Cristo do nosso jeito, à
nossa maneira. Jesus nunca barateou a mensagem do evangelho para ter mais seguidores, ao
contrário. Ele deixou bem claras as implicações do segui-lo.
• João 16:33 “Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis
tribulações; mas tende bom ânimo, eu venci o mundo”.
3.
•
•
•

•

O caminho do céu é somente por meio de Jesus.
Não há possibilidades variadas, mas apenas uma porta, um caminho que leva a vida eterna.
Jesus é a porta. Jesus é o caminho.
“Então Jesus afirmou de novo: "Digo-lhes a verdade: Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que
vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta;
quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem”. João 10:7-9.
“Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por
mim”. João 14:6

Conclusão
1. Você compreende que seguir a Cristo exige uma decisão?
2. Você entende que seguir a Cristo exige renúncia?
3. Se você ainda não tomou uma decisão, o que o impede?

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS
Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados. Deixe os visitantes bem à vontade.
Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários

