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GANHAR 
10 min 

De longe para PERTO 

 “Tenham no coração de vocês respeito por Cristo 
e o tratem como Senhor. Estejam sempre 
prontos para responder a qualquer pessoa que 
pedir que expliquem a esperança que vocês 
têm.” (1 Pedro 3.15). Nessa semana orem 
pedindo a Deus sabedoria para compartilhar a 
mensagem do evangelho com os seus oikós. 
 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

 Assistam a “News” e acompanhem o que está 
acontecendo nas células e ministérios da PIBJC: 
https://youtu.be/Voiq2648HR0 
 
 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

Compartilhem com os membros da célula a síntese 

da edificação:  https://youtu.be/kaqGuq7OlUw 

DEUS E O PROCESSO DE RESTAURAÇÃO DA 

HUMANIDADE 

Em Romanos 3.23 nos mostra que todos pecaram e 

destituídos estão da glória de Deus.  

Deus tem um propósito eterno: reconciliar o homem 

consigo.  

“De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é 

loucura para os que estão se perdendo; mas para 

nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus”. 

(I Coríntios 1.18). 

A nossa salvação é um fato consumado, um 

processo e uma promessa. Já fomos salvos, estamos 

sendo salvos e ainda seremos salvos. 

 

O QUE DEUS FEZ e continua FAZENDO PARA 

EFETIVAR SEU PROPÓSITO ETERNO? 

1) Ele nos reconciliou consigo – JUSTIFICAÇÃO (II 

Coríntios 5.17-18). 

2) Ele nos dá o Espírito Santo como marca de sua 

propriedade (II Coríntios 1.22). 

3) Ele nos ensina um novo jeito de viver (Romanos 

12.2). 

4) Ele nos capacita com dons, habilidades e talentos 

para servir à nova Aliança (II Coríntios 3.1-6). 

5) Ele nos transforma numa obra de SANTIFICAÇÃO 

(II Coríntios 3.7-18). 

6) Ele nos leva a ver por perspectivas maiores (II 

Coríntios 4.5-18). 

7) Ele nos transforma completamente para 

habitarmos consigo – GLORIFICAÇÃO (II Coríntios 

5.1-10). 

8) Ele nos envolve em sua missão de reconciliação (II 
Coríntios 5.17-19). 
 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

 
TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1. Como foi sua experiência de reconciliação com 

Deus? 

2. Qual a habilidade, dom ou maneira ser servir você 

tem exercido? 

3. Deus quer nos envolver em sua missão de 

reconciliação da humanidade. Você acha 

significativo dedicar sua vida a esse propósito e 

missão? Como você pode fazer isso na prática? 
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