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2017 - 30 anos - UMA GERAÇÃO DE VENCEDORES 

I Quebra-Gelo:1. Quem estiver fazendo o quebra-gelo, deve comentar primeiro; 

2. Avise que cada pessoa terá no máximo dois minutos para compartilhar. 

II Louvor e Adoração: Adoração (Louvor) Nós para Deus. O louvor funciona melhor quando o 

grupo põe-se de pé em círculo. O tempo dedicado a esta atividade não deverá passar de 15 

minutos. Prepare a ministração do louvor com antecedência, selecionando as músicas e 

preparando as letras para que todos possam tê-la em mãos. 

III Edificação: As aparências enganam – Mt 7.21-23 – Ob. William Gomes 

Introdução: A palavra diz que haverá um dia em que todos comparecerão diante do trono de Deus 

para serem julgados. Cada cristão receberá Segundo o bem ou o mal que tiver feito por do corpo (2 

Co 5.10). Este julgamento será para recompensar ou disciplinar os cristãos. O Tribunal de Cristo. Ser 

salvo me livra da condenação da morte eterna, o inferno. Reinar com Cristo é a recompensa para os 

cristãos vencedores. Veremos algumas condições para entrar no REINO DOS CÉUS: 

1. Ser salvo (Rm 10.9-10,13) 
 Não basta ser salvo para entrar no Reino (invocar o Senhor) 

 É preciso também fazer a vontade de Deus. 
 

2. Conhecer e fazer a vontade de Deus. 
 Não é simplesmente fazer algo para Deus, mas sim, a vontade de Deus. 

 As pessoas mencionadas no texto faziam coisas para Deus. Curaram enfermos e 
expulsaram demônios. 

 Não praticaram a vontade de Deus. Praticaram a iniquidade, que neste contexto 
significa fazer as coisas “fora das regras”. 

 Significa que a mais bem sucedida atividade em favor do Senhor pode cair, apesar de 
tudo, sob a condenação dele se o discípulo não perseguiu com todo coração e 
empenho a santificação pessoal. Pois essa é a vontade de Deus, a “vossa santificação” 
(1Ts 4.3). 

 Muitos pensam que essas pessoas não eram cristãs. Porém, elas profetizaram e faziam 
milagres no nome de Jesus. Ou seja, eram cristãs e não ímpios. 
 

3. Conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. 
 Muitos terão vida eterna, mas não receberam o Reino. (vs 21) 

 Conhecer ao Senhor nos garante a salvação. Ser conhecido por Deus nos garante o 
Reino, a recompensa. 

 Deus está nos advertindo! Existem muitos filhos de Deus, que conhecem a Deus e que 
infelizmente estão excluídos do Reino dos céus. 

 Há um limite, um limite sagrado entre a busca da honra própria e o empenho de 
“honrar a Deus somente”. Quem não observa essa linha divisória, inevitavelmente 
fracassará. 
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 Jesus foi tentado a tomar a glória para ele, mas escolheu honrar a Deus. (Mt 4.8-10) 

 O Senhor somente conhece aqueles que O AMAM. 2 Co 8.3 
 

Conclusão: A atividade mais bem sucedida e brilhante, combinada com grandes sinais e 

milagres, não constitui garantia nenhuma para sermos aceitos no reino dos céus. Somos salvos por 

crer em Deus. Uma vez que cremos para a salvação, precisamos amar o Senhor para ter o encargo 

de fazer a Sua vontade e sermos conhecidos por Ele. Não perdemos a salvação, mas podemos 

perder a recompense do Reino dos céus para nós. Não deixe as aparências enganarem você.  Mt 

16.26. Seja real e verdadeiro no reino de Deus. 

IV Compartilhamento na célula: O que as pessoas pensam de você? 

 

V Momento de oração:  

a. Este é o momento de convidar o visitante não cristão a aceitar Jesus como Salvador e 
Senhor. Rm 10:9 -10.  

b. Momento da cadeira da benção.  
c. Ore pelo encontro e pelas vidas que irão levar.  
d. Ore pelas pessoas do OIKÓS (pessoas próximas e queridas a serem ganhas para Jesus) que a 

célula quer alcançar. 
e. Ore para que haja visitantes ou mais visitantes.  
f. Ore para que novos líderes sejam levantados e a célula possa multiplicar-se. 
 

 

Avisos: 

1. Torre de Oração, de segunda a sexta as 18:00 horas. 

2. Capacitação da liderança SUMMIT, 09/12, as 8:00 da manhã. Pib Colorado 
3. Encontro com Deus, 15,16 e 17 de Dezembro. Investimento 60,00 
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