Jesus no centro da Bíblia

De 11 a 16 de dezembro
Pr Celso
Culto do dia 26/11 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
Gálatas 3:26 - 4:8




























Jesus está no centro da Bíblia. Ela aponta para Jesus Cristo.
Desde o Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia aponta para Jesus.
Deus prometeu a vinda daquele que esmagaria a cabeça da serpente, que é uma representação do maligno.
Gen.3:15.
Isaias falou do Seu ministério. Isaias 9:6.
Falou também do seu martírio. Isaias 53.
Miqueias vai mais longe e define o lugar do seu nascimento. Miqueias 5:2
Joao Batista ao ver Jesus, afirma de forma categórica: Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do
mundo. João 1:29.
Na cultura judaica do Antigo Testamento, um animal era sacrificado pelos pecados do mundo, uma vez por
ano, sendo repetido todos os anos. Jesus foi sacrificado de uma vez por todas e para sempre, por nossos
pecados.
Ao longo da história, muito já foi dito a respeito de Jesus.
“Eu li Platão e Cícero, palavras que são muito sábias e belas; porém nunca li, em nenhum deles: Vinde a
mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei”. Sto. Agostinho.
João Batista falou d’Ele como O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo;
Nicodemos disse que Ele era Mestre vindo da parte de Deus;
O centurião romano, ao pé da cruz, disse: “Verdadeiramente este era Filho de Deus!”.
Há muitas implicações da resposta de Pedro à pergunta de Jesus.
Tem algum valor o que Jesus representa para os outros, mas o que importa mesmo, é o que Jesus
representa para nós, individualmente.
Esta relação afeta nossa eternidade.
Jesus é tudo de que precisamos.
Ele é o amigo mais chegado que um irmão;
É companheiro de todos os momentos. Mateus 28;
É intercessor (Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita
de Deus, e também intercede por nós Rom. 8:34);
É a nossa paz Efésios 2:14
Ele é o pão da vida que alimenta nossa alma. João 6:35, 41,48.
Ele é o Bom Pastor, que nos conduz em segurança. João 10:11, 14.
Ele é a ressurreição e a vida, aquele que nos garante uma eternidade com Deus. João 11:25
Ele é o único mediador entre Deus e os Homens.
I Tim. 2:5
Ele é o único capaz de nos salvar de uma eternidade sem Deus. Atos 4:12.

1. Em Cristo somos feitos filhos de Deus. 3:26
 Todos somos criaturas de Deus, mas a condição para nos tornarmos filhos de Deus é a fé em Cristo.
Não é o nascimento natural, mas sim o nascimento espiritual.
“Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, aos que creem no seu
nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus; os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da
carne, nem da vontade do varão, mas de Deus”. João 1:11-13
2. Em Cristo somos feitos irmãos. 3:28

3. Em Cristo somos libertos da escravidão do pecado. 4:5
Conclusão.
Você conhece verdadeiramente Jesus Cristo?
Você consegue ter intimidade com Ele?
Você gostaria de ter um encontro pessoal com Ele hoje?

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

