O milagre da verdadeira conversão
Pr Celso Martinez
De 20 a 25 de novembro
Culto do dia 12 de novembro, 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
Atos 16:9-34






Conversão é a experiência mais importante na vida de uma pessoa.
Conversão é um milagre de Deus operado no coração de uma pessoa. Não tem
explicação humana para o que Deus faz no interior de uma pessoa.
Há expressões na Bíblia que definem conversão:
Ser Nova Criatura. Gálatas 6:15; II Cor. 5:17; Nascer de novo. João 3:3
É algo tão maravilhoso que desejamos que outros também a experimentem, por isso
convidamos nossos amigos e familiares para que tenham uma experiência com Cristo, e
assim possam nascer de novo.



Conversão não é mudança de religião. É mudança de coração.



Conversão é a salvação. Não há salvação sem conversão, assim como não há
conversão sem salvação.
Conversão é multicultural. Lidia era asiática, de Tiatira. A jovem escrava era grega. O
carcereiro era romano.
Conversão é multi social. Lidia era da classe média. A escrava era possessa não era
considerada pessoa pela lei. O carcereiro era cidadão romano e membro da classe média
romana, ocupado com as tarefas civis.
O texto trata de três experiências de conversão: Lídia, a jovem com espirito maligno e o
carcereiro.
Conversão há de sempre um milagre de Deus promovido no coração humano.
Foi por causa da conversão da moça que Paulo e Silas foram lançados no cárcere.








1. Conversão é uma experiência esperançosa. 16:27.
 Estava a ponto de acabar com a própria vida.
 O desespero deu lugar a esperança.

2. Conversão é uma experiência impactante. 16:29
 Trêmulo e a ponto de se matar.
3. Conversão é uma experiência salvadora. 16:31.

4. Conversão é uma experiência abençoadora. 16:31O que acontece no coração de uma
pessoa afeta a casa toda.
 Não há benção maior para uma família como a entrada de Jesus no coração.
5.Conversão é uma experiência transformadora. 16:32-33.
 Foi batizado porque foi transformado.
 Antes pronto a tirar a própria vida, agora em casa com a família.
 Quando há conversão, há transformação.
• Há coisas que mudam na hora, e outros que mudam com o tempo.
6.Conversão é uma experiência alegradora. 16:34.
 Alegrou-se com toda a sua casa.

Conclusão.







Você conhece alguém que teve uma experiência pessoal com Cristo e teve a sua
vida mudada?
Você já teve uma experiência pessoal com Cristo?
Você gostaria de ter uma experiência pessoal com Jesus neste momento?

O que acontece no coração de uma pessoa afeta a casa toda.
Não há benção maior para uma família como a entrada de Jesus no coração.

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

