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Compartilhe com o grupo uma experiência que você teve com Deus.
Volume 1 - Nº 23 - Ressuscita-me
A verdade que liberta é Jesus
Texto: João 8:31 a 44

Em 13 de maio de 1888 acontecia em nosso pais a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, que resultou na abolição da
escravatura. Esta lei dizia: no 1º paráfrago – “É declarada extinta a escravidão no Brasil” e no 2º paráfrafo – “Revogam-se as
disposições ao contrário”. Foram escritos bem poucas palavras, mas significou muito para uma imensidão de pessoas. Ser livre é o
desejo de todos, pois nós fomos criados para sermos livres.
As pessoas têm uma tendência natural em crer no que o diabo diz: 2 Tessalonicenses 2:6 a 12.
A Palavra de Deus diz que: Serão condenados aqueles que não creram na verdade. Quem é a verdade? João 14:6.
Crer na verdade é experimentar o que Jesus pode fazer por nós.
A escravidão era uma das modalidades de aprisionar o ser humano, mas existem formas sutis que hoje ainda escravizam
que são:
1) Escravo da tradição - No texto lido a tradição que escravizava as pessoas era a tradição de Abraão. As pessoas até conseguem
compreender a Palavra de Deus, mas não consegue se libertar da tradição religiosa, por exemplo.
Jesus não está interessado em religiões, mas num profundo relacionamento.
Vamos fazer um pacto de fazer uma devocional de pelo menos 15 minutos todos os dias.
O que se faz numa devocional? Leia um texto da bíblia e ore. Peça a Deus por sua família, por seus irmãos, mas peça muito por
você mesmo. Peça a Deus que o ajude a entender a sua Palavra e a entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Lembrese: Busquem primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33.
2) Escravo de coisas - Muitos amam coisas e usam pessoas. Em nome do “ter” sacrificam aqueles a quem mais ama.
3) Escravo de sentimento - São escravos do medo; da amargura; do ódio. Tem pessoas que não querem deixar de odiar alguém,

achando que seu ódio vai atingir o outro de alguma maneira.

4) Escravo do pecado - O pecado nos faz errar o alvo. Leva-nos a fazer o contrário do que Deus propôs a nós. João 8:34.
5) Escravo da lembrança - Esses sempre acham que seus melhores anos estão no passado. Nunca consegue viver o presente e

muito menos sonhar com o futuro. Filipenses 3:13 e 14.

6) Escravo da mentira - Esses sempre preferem crer na mentira. Como exemplo: “Deus não condena ninguém” ou “Todo caminho

leva a Deus”. João 8:44.

Conclusão: Você deve conhecer muitas pessoas que ainda vivem na escravidão, não é? A célula é uma forma muito eficaz de
apresentar Jesus. Na célula essas pessoas vão ser cuidadas, amparadas e vão entender que só Jesus liberta. Não deixe de convidar
visitantes para sua célula, mas antes ore por eles.

RECADOS IMPORTANTES:
Líder, vamos nos aperfeiçoar a cada dia. Vamos aproveitar o que a Igreja está oferecendo para sermos ainda mais treinados e
transformar nossa Igreja em uma Igreja em Células.
Dia 28/10/2014 - Receberemos na nossa Igreja o Pr. Josué Valandro Júnior, pastor da Igreja Batista Central da Barra da Tijuca. Essa
Igreja já tem mais de 400 células. Ele estará nos abençoando com suas experiências.
Líder não deixe de participar. Se sua célula se reunir no mesmo dia e horário não faça a reunião da célula e traga toda a sua célula
para participar também.
Não deixe de convidar visitantes para sua célula, mas antes ore por elas.
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