Perguntas para cada membro da célula responder
1.
2.
3.
4.
5.

Você estava presente no culto de celebração no domingo?
Você estava presente no TADEL ontem?
Quem é o seu discipulador? Que dia e hora vocês se encontram?
Quem são seus discípulos? Que dia e hora você os encontra?
Quem são seus GE’s? Que dia e hora você os encontra?

CALOS ESPIRITUAIS - EFESIOS 4.17-24
Perguntas para iniciar:
>>> O que causa calos nas mãos? Qual é o resultado de calos?
>>> É possível ter calos espirituais? O que causa esses calos?
Introdução: Salmo 126.3 – Grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres.
>>> Como foi esse ano? Como foi 2017 para sua vida? Foi difícil? Foi cheio de complicações e crises? Parecia
que houve mais derrotas que vitorias?
Nossa percepção do tempo e da situação depende muito do nosso relacionamento com o Espirito Santo.
Murmuração, crítica e reclamação mostra um coração insensível e não consegue ver o mover do Senhor.
Quando olhamos além das circunstancias, vemos Deus agindo, temos confiança em Deus e não deixamos as
situações determinar a nossa paz e alegria.
Por exemplo, quando falamos dos “últimos dias”, o que pensamos?
Muitas pensam nos sinais e tragédias como terremotos, guerras e rumores de guerras, corrupção dos homens e
doutrinas dos demônios (1 Timóteo 3.1; 4.1),
Mas quem está intimo com o Espirito Santo olha para os “últimos dias” com o derramar do Espírito de Deus
sobre o povo para um mover sobrenatural (Atos 2.17)
Sintomas de um coração calejado:
Não é mais sensível à voz do Espirito Santo
Não tem mais temor do Senhor
O sagrado se torna “comum”
Não mais enxerga o Senhor no dia a dia, não tem mais louvor no coração, somente enxerga os problemas
Esqueceu que o Senhor te libertou e que não é mais escravo do pecado e desejos da carne.
A vida com Deus simplesmente se tornou sem paz, alegria e vida. Por que???
Que Horas São? É AGORA
>>> Quem tem interesse no seu passado?
O diabo sempre vai mostrar o seu passado como o acusador. Ele tenta determinar o seu presente com as
consequências do passado ou ele usa problemas como enfermidade, crise financeira ou conflitos nos
relacionamentos familiares para mudar o seu foco.
Ele quer que você acredite que você ainda está em cativeiro, escravo e derrotado.
Mas o seu futuro já foi determinado na cruz do Calvário. Jesus Cristo já garantiu a vitória!
O seu passado já era (2 Cor. 5.17)
O diabo quer que você fique no que “era”, mas Deus chamou você para AGORA!
Você costumava fazer ______________, mas AGORA você está verdadeiramente livre. (João 8.32, 36)
Você costumava pensar _____________, mas AGORA você tem a mente de Cristo. (Fil. 2.5)
O inimigo vem com acusação em sua vida, mas Jesus vem com uma revelação – AGORA, não há mais
condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. (Romanos 8.1)
Eu não vivo mais a minha “era”, eu vivo na “AGORA” de Deus. (Romanos 5.11; 6.22; 7.6; 13.11)
Temos um advogado – 1 João 2.1
Se o inimigo vem com as acusações do seu passado, não tem problema, pois temos um advogado para nos
defender. Ele nunca perde um caso. E além disso, Ele é um com o Juiz.
>>> O que um advogado faz? Como Jesus é um advogado diferente? - 1 João 2.2 – Jesus, meu advogado,
pagou o preço dos meus pecados. O meu passado já foi pago pelo sacrifício de Jesus. (1 Cor. 6.20; 1 Pedro
1.18-19)
Enquanto o diabo ficou mexendo com o seu passado, Deus já preparou obras poderosas para você andar nelas
AGORA! (Ef. 2.8-10)

>>> Quais são essas obras? Declarar as maravilhas daquele que tirou você das trevas e trouxe para a Sua Luz.
(1 Pedro 2.9)
Precisamos remover os calos espirituais
Se você não é mais movido pelo Espirito Santo, se as circunstâncias e a rotina da semana determina a sua vida e
sua alegria, você precisa remover calos espirituais.
Se o pecado não gera mais tristeza no coração, nem leva para confissão e arrependimento, se o pecado se tornou
parte do seu dia a dia, você precisa remover calos espirituais.
Cuidado! Os fariseus estavam com tantos calos espirituais que quando Jesus apareceu, eles não reconheceram
como Cristo, Filho de Deus Vivo.
Os calos espirituais são formados quando permitimos que as coisas desse mundo influenciem nossos
pensamentos, palavras e ações. Não somos imunes das influencias desse mundo que gradualmente penetram as
nossas mentes e almas, que leva formar calos, que leva a insensibilidade ao Espirito, e pode impedir a cura.
(Mateus 13.15)
>>> Como remover calos do pé? Deixar os pés de molho.
>>> Como pode remover os calos espirituais?
Somente Deus pode remover os calos. Calos se removem quando colocados de molho. Precisamos nos
encharcar com o Espirito Santo e a Tua Palavra. (Salmo 1.1-3; 119.9, 11)
Deus quer te dar um novo coração. (Ezequiel 11.19)
PIB INFORMA:
BATISMO: 10 de dezembro às 09h00 | Local: AABB. Se você vai ser batizado, fale com o seu líder
PROFETIZANDO 2018: 11 a 22 de dezembro | Horário: 06h30 às 07h30 | Local: Rua Goiás nº 17
CANTATA DE NATAL: 22 a 24 de dezembro | Cultos de celebração | Local: Rua Goiás nº 17
DEEP CONFERENCE 2018: 10 a 13 de fevereiro | Inscrições no final dos cultos.

