Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? 1 Reis 18:21ª
ENQUETE: Em qual destas características você se encaixa?:
1- Quando analisa já decide. 2- Demora muito para decidir. 3- Não consegue decidir
Existem alguns critérios para se saber quando alguém está ou não em "cima do muro" na
vida cristã! A pergunta do profeta ecoa hoje em nossos ouvidos
“Como eu sei que estou em "cima do muro?"
1) Quando penso que "todo caminho leva à Deus" (João 14.6)
Só Jesus pode nos levar ao céu, pois Ele mesmo diz que é o único Caminho.
2) Quando penso que sendo "bonzinho" garanto minha Salvação (Atos 10. 1,2,47,48 )
3) Quando penso que no final, todos serão salvos (Lucas 16.19-31).
O texto bíblico aos Hebreus 9.27 diz que “aos homens está destinado morrer uma só vez,
vindo depois disso o juízo”!
Queridos, o céu realmente existe! A bíblia fala dessa realidade! Deus o preparou para você!
Aos perseguidos por causa do Evangelho Ele diz em Mateus 5.12: “Exultai e alegrai-vos
porque é grande o vosso galardão nos céus”.
Em I Coríntios 15.19 o apóstolo fala a Igreja: “Se esperamos em Cristo só nesta vida,
somos os mais miseráveis dos homens”.
Conclusão: Saia de cima do muro e decida o que você quer realmente! Decida-se por Jesus!
Não existe lugar melhor para se estar do que na presença do Senhor Jesus Cristo!
Que Deus te ajude a decidir acertadamente!

Quebra-Gelo Eu não sabia!
Um dos objetivos das Células é o de fazer com que os seus membros se conheçam mais e
melhor. Nesse sentido, vai aí, uma boa pergunta: “Qual é o fato a seu respeito que a maioria
dos membros da Célula provavelmente não saiba?
Frase para o líder
É certo dar uma mãozinha a alguém - o difícil é fazer esse alguém largar dela." (John Maxwell)

Avisos
Quinta feira 19:30 Oraçao Encontro de Fé 20h
Dia 17 é inicio da semana de intercessão pelo amigo. Você já está orando?
Colabore com o Projeto Puxando a Rede. Todos somos abençoados por este projeto.
Domingo aula de Batismo às 8:30H

