IGREJA BATISTA MEMORIAL EM JARDIM CATARINA
Estudo das Células
Estudo 02 – PROTEJA A SUA FÉ

COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) O que tem buscado desviar o seu foco do Alvo? 2) O que você pode
fazer hoje para fortalecer a sua fé?
ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou
colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também).
DISCIPULADO (20 minutos): Gálatas 1.1-5 | Filipenses 3.17-18
Desde a época da igreja primitiva, a oposição ao evangelho é um dos gigantes que tentam se levantar para nos
amedrontar e impedir de seguirmos. No entanto, nos dias atuais, os inimigos da cruz de Cristo muitas vezes não se
apresentam como tal. Propostas aparentemente legítimas estão buscando tirar a atenção e desviar o nosso foco do
Alvo. E quando menos percebemos, já estamos ilhados num lugar de sequidão. Ao tomarmos tal decisão, de
proteger a nossa fé, certamente nos blindaremos destas situações que tentarão nos fazer sutilmente perder a rota!
A seguir apresentamos três princípios que nos ajudarão a manter a nossa fé protegida:
1. REAFIRME diariamente a quem você PERTENCE e SERVE (verso 1). Que maravilhoso é saber que nós
pertencemos ao Senhor e que para ele não há impossíveis! Quando mantemos esta verdade fresca em nossa
memória, não temos tempo para ficar lamentado de situações que são tão pequenas e insignificantes perto de
quem é o nosso Pai.
2. REAFIRME diariamente quem é a sua FAMÍLIA (verso 2). A igreja não é simplesmente um lugar para se
frequentar, mas sim, uma família para pertencer! Através das celebrações, ministérios e células, temos cultivado
uma grande e unida família. Se você se mantiver envolvido e ativo nestes ambientes, certamente sua fé estará
segura e o seu coração em paz.
3. REAFIRME diariamente a sua DECLARAÇÃO de fé (versos 3-5). Quando reconhecemos o sacrifício de Jesus na
cruz, então naturalmente nos afastamos dos maus pensamentos e desejos perversos. Quantas oportunidades Deus
têm colocado diante de você para compartilhar sua fé? Na fila do supermercado, no ponto de ônibus, na rua onde
você mora, nos demais ambientes onde podemos desfrutar da companhia de outras pessoas, vamos aproveitar
neste ano todas as oportunidades para derramar do amor de Deus.
CONCLUSÃO: Não abriremos mão de tudo o que Jesus já conquistou por nós na cruz! Sabendo quem somos e a
quem pertencemos, em unidade com a nossa família espiritual e estando sempre prontos para responder a razão
da nossa esperança, nada poderá nos paralisar e impedir de viver do melhor de Deus neste novo ano! “Portanto,
irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais
tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no Reino eterno de nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo” (2ª Pedro 1.10-11).
MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus pela fé e que precisa ser encorajado
a proteger essa fé. Não perca tempo: apresente Jesus Cristo para ele o mais breve possível.
SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a
nas suas necessidades e incentivando-a a crescer. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela.
ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1) Não esqueçam de prestar contas através do sistema Eklesia. 2) Não
esqueçam de trazer a Cesta Básica para o TCL (Treinamento e Capacitação de Líderes) no último domingo do mês
de Março de 2018.
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