Pr Cícero Neto
27 de março a 01 de abril

Sermão SIBBP – 15/01/2017 – Domingo manhã

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

QUEBRA GELO

CÂNTICOS

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 essa
parte.
TEXTO BÍBLICO

ESTUDO

: I Pe 1:13-25

Introdução

Texto introdutório: IPe 5:12.
(propósito da carta era exortar, encorajar a percepção e vivência deste
Evangelho da verdadeira Graça);

Palavras chaves de IPe: Esperança, Sofrimento, Glória e GRAÇA (palavra
graça aparece em todos capítulos).
O EVANGELHO DA VERDADEIRA GRAÇA É UM EVANGELHO DE
SANTIDADE
Pergunta para compartilhar: O que é ser santo para você?
Ser santo significa, basicamente, ser separado para o uso e o prazer
exclusivo de Deus. Envolve a separação do que é impuro, pecado, e a
completa consagração a Deus.
1º Nós precisamos ser santos em razão da Santidade de Deus (v16)


Santidade significa separação do pecado. Deus é totalmente santo e jamais
coabita com o pecado, portanto, para nos relacionarmos com ele precisamos ser
santos (sem santidade ninguém verá a Deus Hb 12:14; experiência de Isaías
6:1-8).
Quanto mais formos santos mais experimentaremos de Deus.
2º A Santidade de Deus é o padrão para a nossa Santidade (v15)

A ordem (isso mesmo, é uma ORDEM) é para ser santo como Deus o é.
Pergunta para compartilhar: Como fazer isso?
Cristo, que é o próprio Deus encarnado, nos mostrou como ser santo aqui na
Terra. Ser santo como Deus o é, é buscar cada dia ser mais semelhante a
Jesus.


Ser santo não é apenas não transar antes do casamento ou não adulterar,
fumar, beber ou xingar palavrão. Isso é o básico. Até um não cristão honesto,
recatado e preocupado com a saúde poderia viver assim.
Ser santo é isso e muito mais. É em todo PROCEDIMENTO (palavra que no
original significa conduta, comportamento, modo de vida, caráter geral da
vida)
É amar, perdoar, servir, ser manso, humilde, etc... ou seja, é viver o fruto do
Espírito Santo, viver como Jesus viveu.



Compreender isto é fundamental. Muitas pessoas do Antigo Testamento não
entenderam essa ordem para ser santo e acabaram criando um sistema religioso
legalista e quando Jesus chegou acabaram por criticar e ir contra o próprio
Cristo. Não nos tornamos santos através do nosso esforço legalista, tornamonos santos quando nos enchemos do E.S. permitindo que Ele vá operando em
nós, transformando nosso caráter e nos moldando à semelhança de Jesus.
A ferramenta principal do E.S. é a Palavra (v22-25).
3º Essa Santidade é necessária, pois vai haver um julgamento (v17)

O julgamento final é uma realidade da qual nenhum de nós escapará. Ele
julga sem discriminação e não vai ter "jeitinho brasileiro". Todos iremos
comparecer ante o tribunal de Cristo (ICo 5:10);


Por isso, precisamos viver com temor, zelo, reverência.

4º A motivação suprema para vivermos em Santidade é o amor de Deus
(v18- 21)
Pergunta para compartilhar: Quem aqui pode dar um testemunho rápido de
como foi alcançado pelo amor de Deus e teve sua vida transformada?


Para nos encorajar ainda mais à santidade, Pedro aqui nos lembra de como
fomos salvos por Cristo, sua obra redentora, e de como éramos antes dessa
salvação.

Vivíamos uma vida fútil, ou seja, vã, inútil, vazia, sem sentido, sem
significado etc ... Jamais podemos nos esquecer de quem éramos sem Cristo:
um perdido caminhando direto para o inferno.

E também jamais podemos nos esquecer o que Cristo fez por nós, para a
nossa salvação: Sua obra redentora. Ele verteu seu sangue puro na cruz do
calvário.
Cristo merece nossa santidade.
5º Essa Santidade é possível e a viveremos plenamente no céu (v13)

No verso, que é a introdução de toda fala, mas aqui deixamos para o final,
Pedro nos lembra da realidade da volta de Cristo (revelação de Jesus Cristo).
E baseado nisto ele nos adverte a estarmos prontos, sermos sóbrios e
esperarmos inteiramente nesta graça verdadeira do evangelho de Cristo que
há de se consumar na sua volta.

No céu, nós os cristãos, desfrutaremos eternamente da santidade de Deus
e seremos também definitivamente plenamente santos. Estejamos prontos para
isto enquanto esperamos nesta Graça verdadeira que nos é oferecida.
Conclusão: Repassar os 5 pontos rapidamente.
DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - Líder certifique-se de que todos da sua
célula estejam sendo discipulados. Deixe os visitantes bem à vontade. Instrua os
membros da célula a não deixarem os visitantes isolados. Treine novos Líderes. Distribua
tarefas a todos da célula como: Levar um louvor (levar o CD e a letra para distribuir);
Levar um quebra gelo; Levar um lanche; Ser responsável pelo caderno de oração; Levar
visitantes; Orar durante a semana pela célula; Organizar os eventos da célula (como
comemoração de aniversários, visita a orfanatos, visita a asilos, etc.) .
EVANGELISMO - Líder, incentive os membros da célula a levar visitantes. Ore antes de
convidá-los, assim o Espírito Santo vai trabalhando em seus corações.

Exclusivo para o líder de célula:
Amado líder, ministre com unção e paixão, e se lhe falta a unção, ore a Deus para
que lha conceda, ao menos tenha paixão.
Deixe que os membros da célula percebam no brilho dos seus olhos, o quanto do
que você diz é verdade para você.

