IGREJA BATISTA MEMORIAL EM JARDIM CATARINA
Estudo das Células
SÉRIE “RENOVE”
Estudo 37 – RENOVE O PRAZER DE PERTENCER A
JESUS
COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): FICA A CRITÉRIO DE CADA LÍDER.
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): Salmo 16.11
“Pertencer” é uma questão de decisão, e são as decisões que fazem a vida ser boa ou ruim. Existem muitas pessoas
bem-intencionadas e cheias de boa vontade que estão sofrendo por não decidirem o que querem. Pertencer a
Jesus é a melhor opção e decisão da vida de alguém! Escolher a Jesus é mais do que status, frequência semanal na
igreja ou rotina religiosa. Quando pertencemos a Ele, participamos de Suas conquistas e glórias, a um Reino eterno
e inabalável, a Sua segura cobertura e prósperas bênçãos e aos Seus divinos propósitos que nos completam
integralmente. Veja a seguir três princípios para viver o prazer de pertencer a Jesus:
1. Creia na sua REAL IDENTIDADE de filho de Deus (Gálatas 4.7). No mundo desconfigurado em que vivemos, a
definição de filho também ficou deturpada, mas, em essência, os filhos vivem COM PRIORIDADE (quando um filho
nasce não temos opção de deixar seu cuidado em segundo plano), COM INVESTIMENTO (todo desejo de um pai é
que seu filho não tenha falta de nada) e COM HERANÇA (O filho tem direito a herança, mas só se apropria dela
quando atinge a maioridade). Temos a prioridade de Deus, Ele nos quis e escolheu. Deus investiu recurso alto em
nós. Com Deus, a herança é dada mediante a maturidade, só o filho que continua amando e obedecendo mesmo
quando cresce é que recebe.
2. Desfrute das bênçãos da COBERTURA da FAMÍLIA ESPIRITUAL (Mateus 16.18). Quando você pertence a
Jesus, passa a pertencer à Sua família. Pertencer a essa família é ter muitos irmãos, não andar mais sozinho, ter
alguém para pedir socorro, ter um ombro para chorar, ter alguém para celebrar suas conquistas, ter pessoas
corajosas que vão alertar dos erros e segurar a mão para você não cair e ser cuidado nas situações mais críticas.
Nesse caso, pertencer a uma família se trata de compreender que sucesso não é o que você conseguiu ter, mas a
quem você passou a pertencer.
3. MULTIPLIQUE o reino por onde VOCÊ FOR (Mateus 6.33). Pertencer a Jesus, é sair do status do: “eu preciso”,
“me dá”, e ir para um estilo de vida "doador". Quem pertence a Jesus, pertence ao Seu Reino. Esse Reino é de
justiça, paz e alegria. Ao pertencer a Ele carregamos o que Ele tem e, por isso, sempre temos algo para oferecer. A
alegria que o mundo precisa, você tem. Compartilhe-a! A justiça que o mundo espera, você tem. Promova-a! E a
paz que o mundo não tem, você tem. Multiplique-a!






Para Reflexão: O que falta para você pertencer completamente a Jesus?
Para Oração: Ore pedindo a Jesus que te ajude a se enxergar como parte Dele.
Para Aplicação: Repita diariamente essas verdades na primeira pessoa sobre você.
Para Indicação: Livro “ENCONTROS COM JESUS” (Carlito Paes – Editora Inspire)
Lembrete: Não se esqueça de falar na sua célula sobre os alimentos para Casa Social. Eles são muito
importantes para as famílias que estão necessitadas.

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus. 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.
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