Venha conhecer o Deus extraordinário e Seu Filho Jesus

Pr Celso
04 a 09 de dezembro
Culto do dia 19/11 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
Provérbios 30:4




Ao lermos a Bíblia descobrimos que há nela uma extraordinária harmonia.
Porções do Antigo Testamento se completam no Novo Testamento.
É de uma beleza impar, simplesmente incomparável.





O texto faz parte do Livro de sabedoria.
Há uma abundância de perguntas que merecem respostas.
Não trata de homens, afinal não há ninguém humano, que possa se enquadrar nos questionamentos aqui
apresentados. Trata de Deus e do que Ele, e somente Ele é capaz de fazer, e conhece-lo deve ser o alvo maior da
vida, pois disso depende nossa eternidade.
Oséias 6:3 “Conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor; a sua saída, como a alva, é certa; e ele a nós
virá como a chuva, como a chuva serôdia que rega a terra”.





1. O Deus criador do mundo.
É ele o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos; é ele o
que estende os céus como cortina, e o desenrola como tenda para nela habitar. Isaias 40:22.



O conceito da Terra esférica ou redonda surgiu no sec. VI AC com Pitágoras, e consolidou-se com Aristóteles no
ano 330 a.C.



O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos
feitos por mãos de homens; Atos 17:24







2.



O Deus criador dos céus.
Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19:1
O diâmetro da esfera universo visível é de 25 bilhões de anos luz (300.000 km/s)

3.




O Deus criador dos mares e rios.
Ele retém as águas, e elas secam; solta-as, e elas inundam a terra. Jó 12:15
Ele estende o norte sobre o vazio; suspende a terra sobre o nada. Jó 26:7
Se os oceanos fossem divididos pela população da terra, cada pessoa receberia o equivalente a 416 bilhões
de litros, equivalente a quase meio quilometro cúbico de agua do mar.se cada pessoa recebesse apenas agua
doce, que compõe 1/6 de agua da terra, cada um receberia 151 milhões de litros. Livros dos fatos, Isaac
Asimov

4. Deus que ama o pecador.
O nome do Seu filho é Jesus. João 3:16,
Jesus é singular, ou seja, ninguém pode se comparar a ele. O mundo já viu grandes lideres religiosos, cujos
ensinos arrastaram milhares. Todos, porém, morreram e os lugares dos seus sepultamentos podem ser
encontrados.
A singularidade de Jesus é a resposta a essa pergunta.
Saber quem é Jesus interfere na nossa vida, não somente aqui, mas também, e principalmente na eternidade.
O nome Jesus deriva do vocábulo Joshua, ou Josué, e significa “Jeová é Salvador”, ou “O Senhor Salva”.







O título “Cristo” deriva da forma grega do vocábulo “Messias”, que significa “Ungido” ou “Sagrado”. O emprego do
título fala de dois encargos: rei e sacerdote.
Embora o nome Jesus fosse comum, Jesus Cristo era Único.
E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu
enviaste. João 17:3.
Cristianismo não é um sistema de moralidade, mas adoração a uma pessoa.
Saber quem é Jesus determina nossa salvação pessoal.

Conclusão.
Você conhece o Deus extraordinário?
Como você reconhece isso?
Você gostaria de conhece-lo pessoalmente, através de uma entrega de sua vida a Cristo?
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

