PERGUNTAS PARA CADA MEMBRO DA CÉLULA RESPONDER
4. Quem são seus discípulos? Que dia e hora você os
1. Você estava presente no culto de celebração no domingo?
encontra?
2. Você estava presente no TADEL ontem?
3. Quem é o seu discipulador? Que dia e hora vocês se encontram? 5. Quem são seus GE’s? Que dia e hora você os
encontra?

..............................................................................................................................................................................................
A SUA VIDA TEM JEITO 2 Corintios 5.17
“E assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.”
INTRODUÇÃO: Há esperança para você, para toda a sua família, para todos os que estão dentro do seu raio de
influência; Jesus Cristo é a única esperança. (Atos 16.31)
A sua vida não é um caso perdido, há esperança, há solução, há salvação, há restauração, há cura, há restituição, há
vida plena, há benção, há felicidade, tudo isso, você encontra somente na pessoa de Jesus Cristo.
Convide o Senhor Deus para edificar a sua casa, então, você e sua família viverão uma linda história de bençãos, de
restauração, você estabelecerá uma linhagem santa, prospera e bem sucedida na terra.
Faça de Jesus Cristo o único Senhor e eterno Salvador de sua vida. (Rm 10.9,10) A sua vida tem jeito, sabe por que?
1 - DEUS TE AMA COM AMOR ETERNO. “DE LONGE SE ME DEIXOU VER O SENHOR, DIZENDO: COM AMOR ETERNO
EU TE AMEI; POR ISSO, COM BENIGNIDADE TE ATRAÍ.” (JEREMIAS 31.3)
A graça de Deus é bem maior do que os seus pecados, os pecados de sua família, de todos os seus seus familiares...
Você e sua família são alvos da reconciliação, restauração e da salvação em Cristo Jesus o Senhor.
Os planos de Deus para você e sua família são maravilhosos. “Porque sou eu que conheço os planos que tenho para
vocês’, diz o Senhor, ‘planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um
futuro.” (Jeremias 29.11)
Deus quer te perdoar, te salvar, recuperar, restaurar você e toda a sua família. “Responderam-lhe: Crê no Senhor
Jesus e serás salvo, tu e tua casa.” (Atos 16.31)
Jesus jamais deixa os seus discípulos para trás, Ele busca e restaura os seus discípulos.
Ex: Jesus restaurando a vida e o ministério do apostolo Pedro... (Marcos 16.7; João 21.15-17).
Deus o Pai enviou o Seu Filho Jesus para buscar e salvar o que estava perdido.
“Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido.” (Lucas 19.10).
Ao reconhecer Cristo Jesus como seu único, suficiente e eterno salvador, Ele te dar o direito de ser filho de Deus.
“Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu
nome; os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.”
(João 1.12,13)
Através do sacrifício de Cristo na Cruz, você torna-se membro da família de Deus.
“Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus.” (Efésios 2.19)
Na família de Deus, Jesus é o primogênito entre muitos irmãos.
“Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a
fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.” (Romanos 8.29).
2 - DEUS NÃO DESISTE DE VOCÊ.
Deus jamais se esquecerá de você. “Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão
do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você! Veja, eu gravei você nas palmas
das minhas mãos; seus muros estão sempre diante de mim.” (Isaias 49.15,16)
O amor de Deus por você é eterno. Ele declara: "Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei..." (Isaias 49.16).
As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã; o cuidado de Deus por você se renova a cada dia.
“As misericórdias do SENHOR são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim;
renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade.” (Lamentações 3.22,23)
Jesus disse que não devemos ficar ansiosos... (Mateus 6.25-33) (Salmo 37.5) (Salmo 37.25)
Deus restaura a tua vida e a tua dignidade.
Ex: Davi restaurou a dignidade e a posição de Mefibosete... (2 Samuel 9.1-13).
Se o diabo está dizendo a você, que é o fim; Deus diz: "É apenas o começo!" O melhor de sua história em Cristo Jesus,
está para acontecer! Os seus melhores dias, meses e anos, começam a acontecer agora.
Os amigos poderão esquecer-se de você, porém, Deus jamais esquecerá você.

Ex: O copeiro de Faraó esqueceu-se de José na prisão, porém, Deus não se esqueceu dele, e o tirou da prisão para o
palácio, como governador de todo o Egito. (Gênesis 40.9-23).
Deus nos levanta do pó e nos faz assentar-se com os príncipes. (Salmo 113.7,8)
Jesus não desiste dos seus discípulos; mesmo quando você está quase desistindo de andar com Ele.
Ex: Jesus foi atrás de dois discípulos no caminho de Emaús... (Lucas 24.13-35).
Aonde Deus quer te levar, os teus pecados prediletos, os teus velhos hábitos, o teu velho estilo de vida, os teus velhos
vícios, você não poderá levar. Aonde Deus quer te levar alguns dos teus amigos não entenderão, porque parece
loucura, por isso, não poderão ir juntos com você.
Deus vê em você o que ninguém ver, Ele colocou a eternidade dentro do teu coração. (Eclesiastes 3.11)
Em Cristo Jesus, você nasceu para vencer!
3 - A SOLUÇÃO PARA A SUA VIDA É JESUS CRISTO.
E não há salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens,
pelo qual importa que sejamos salvos. (Atos 4.12)
“Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim.” (João 14.6)
Jesus é o firme fundamento, a rocha eterna, sobre a qual a sua casa deve ser edificada, então, ela permanecerá sempre
firme. (Mateus 7.24,25)
A sua família é alvo do amor, da graça, da bondade, da misericórdia e da salvação do nosso Deus em Cristo Jesus.
Jesus desceu ao nosso nível, fez-se um de nós, para olhar nos seus olhos e dizer: "A sua vida tem jeito."
Nenhuma dor é eterna, todo sofrimento tem começo e tem fim. “Porque não passa de um momento a sua ira; o seu
favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã.” (Salmo 30.5)
Entregue a sua vida, o seu caminho, o seu destino nas mãos do Senhor, confia Nele, e o mais Ele fará.
“Entrega o teu caminho ao SENHOR, confia nele, e o mais ele fará.” (Salmo 37.5)
Se o destino de sua vida está nas mãos de Jesus, você não precisa ter medo do futuro, porque nas mãos de Jesus você
está seguro eternamente. (João 10.28)
4 - VIVA UMA NOVA HISTÓRIA EM CRISTO. “E, ASSIM, SE ALGUÉM ESTÁ EM CRISTO, E NOVA CRIATURA; AS COISAS
ANTIGAS JÁ PASSARAM; EIS QUE SE FIZERAM NOVAS.” (2 CORINTIOS 5.17)
Para viver uma nova história, você precisa fazer o compromisso de servir somente ao Senhor Deus, todos os dias de
sua vida: "Eu e minha família serviremos ao Senhor." (Josué 24.15b).
Deus quer escrever uma nova história, na história de sua família.
Ex: A transformação de Jacó em Israel, ele e toda a sua descendência foram gloriosamente abençoados... (Gn 32.2230; 35.1-15)
Não importa o passado de sua família ou o seu passado; Deus faz novas todas as coisas...
Deus te ama muito e o propósito Dele é que você e toda sua família sejam poderosamente abençoados.
Deus olha você muito além da sua dor, muito além das suas cicatrizes.
CONCLUSÃO
A sua vida tem jeito, debaixo da graça de Deus; então, coloque agora mesmo sua vida nas mãos do Senhor nosso Deus.
Somos salmos pela graça mediante a fé. (Efésios 2.8,9)
A graça de Deus cura todas as feridas de sua alma.
A graça de Deus restaura todas as áreas de sua vida. A graça de Deus restaura todos os teus relacionamentos
quebrados. A graça de Deus te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus te sustenta
diariamente.
COMUNICADOS
PIBNEWS: CELULA.PIBMARILIA.COM.BR
14 de abril – AME SEU CÉREBRO – às 14h no templo da R. Nove de Julho Nº 1539.
20 a 21 de abril – CONFERÊNCIA MULHERES - ALINHAMENTO – Preletoras: Dorilene Mclaryea, Andrea Huber e
Rosangela Silva – Inscreva-se ww.pibmarilia.com.br ou no final dos cultos.
04 a 06 de maio – FACE A FACE COM DEUS RAPAZES – Inscrições na secretaria da igreja
18 a 20 de maio – FACE A FACE COM DEUS MULHERES - Inscrições na secretaria da igreja A PARTIR DO DIA 12
21 a 23 de junho – CONFERÊNCIA GERAÇÃO EM CHAMAS 2018 - Faça sua inscrição na secretaria ou no site da igreja
http://www.geracaoemchamas.com.br/
PARTICEPE DE NOSSOS CULTO DE CELEBRAÇÃO AOS DOMINGOS ÀS 10h00 | 17h00 | 19h30

