“Relacionamento com Deus SALMO 25.14”.
Pergunte:
1 – O que é relacionamento? – deixe que respondam primeiro
É correspondência, trato amistoso, ou convivência, relações íntimas com alguém.
Relacionamento com Deus quer dizer convivência com Ele.
É trato diário com o Senhor, tornando-se familiar essa relação de amizade Nm. 12:5-8
2 – É importante o nosso relacionamento com Deus?
Mateus 5:14 – “...Vós sois a luz do mundo”.
Romanos 13:12 – “...E revistamo-nos das armas da luz”.
Romanos 13:14 – “...Revesti-vos do Senhor Jesus”.
O cristão, no sentido individual e coletivo, é a luz do mundo. Se suas atitudes e
relacionamentos não são de conformidade com a natureza de Cristo, a luz se retira, e o
cristão se torna parte do problema e não da resposta para o mundo.
Cristo é a luz para nós. Sua presença habitacional em nós é a resposta para o problema
básico de uma vida ou de um povo.
Daí a vital importância do nosso relacionamento com Deus, da nossa intimidade com Ele.
3 – Qual o segredo principal do relacionamento com Deus?
O segredo principal do relacionamento com o Senhor é a conversão a Deus. (Jeremias
3:22; 2 Crônicas 30:9; Neemias 1:9).
Converter é voltar ao Calvário, sempre que se fizer necessário, para que haja assim
comunhão com Deus.
Nascidos de novo através da Conversão a Cristo, passamos a experimentar um
relacionamento novo, de vitória com Deus – Cristocêntrico.
Relacionamento que começa, existe, permanece e termina na Cruz com a visão do Trono,
para um relacionamento perfeito e eterno, na glória. Esse relacionamento nos leva para a
deslumbrante glória na presença de Deus, onde nossa ânsia é satisfeita, aqui e para
sempre.
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
Para ser um líder, você tem que fazer as pessoas quererem te seguir, e ninguém quer
seguir alguém que não sabe onde está indo. Joe Namath.
Avisos
Quinta feira: Oração 19:30h.
Domingo 7:30H aula de música 8H oração e 8:30H DEBQ. Oração 17:30h
Cultos ás 10 e 18h

