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GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

 Vocês podem orar por familiares e amigos que não 
conhecem Jesus pessoalmente. Quais são as suas 
necessidades e angustias? Como vocês podem 
alcançá-los?    
 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

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

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 
Compartilhem com os membros da célula a síntese da 

edificação: https://youtu.be/TNHAZNr7RDU 

EDIFICAÇÃO: OS EFEITOS DA CRUZ: Romanos 8 

Jesus Cristo instituiu a Ceia como um memorial 

permanente de sua morte. Assim, podemos manter vivo 

em nossas mentes o evento central do cristianismo e 

também anunciá-lo ao mundo até o fim dos tempos.  Na 

carta aos Romanos, o apóstolo Paulo explica de modo 

simples e didático o impacto da cruz sobre os cristãos, 

bem como seus efeitos em nossa história. 

NOSSO PASSADO É PERDOADO: v.1-4 

-Somos pecadores por natureza e escolha: Romanos 

5.12, 3.23 

-Somos responsáveis pelos nossos pecados: Romanos 

1.20-23. 

-Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados: Romanos 

3.24-26, 5.17-19. 

*A Cruz nos livrou da culpa pelo pecado: Colossenses 

2.13-14  

 

 

NOSSO PRESENTE É TRANSFORMADO – v.5-16 

-Recebemos o Espírito Santo, e com ele um poder 

superior ao pecado (v.5-9). 

-O poder do Espirito Santo transforma nosso estilo de 

vida (v.10-13). 

-O poder do Espirito Santo transforma nossa natureza 

(v.14-16). 

*A Cruz nos livra do poder do pecado: Rm. 6.5-14 

NOSSO FUTURO ESTÁ PREPARADO (v.17-30) 

A glória do futuro será muito maior que o sofrimento do 

presente (v.18). 

Deus está no comando da história (v.19-23). 

Temos a presença e ação do Espirito Santo (v.26-27). 

Deus usa todas as coisas para o nosso bem, conforme o 

seu plano (v.28). 

O plano de Deus é nos tornar semelhantes a seu filho 

(v.29-31). 

*A Cruz nos livrará da presença do pecado: 1Coríntios 

15.51-58 

CONCLUSÃO: A VIDA CRISTÃ É UMA VIDA VITORIOSA 

(v.31-39) 

 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

 
TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1.O passado do cristão foi perdoado por Jesus. Isso é 
uma realidade para você? 
 
2.Nesse momento, você precisa do poder do Espírito 
Santo em alguma área da sua vida? 
 
3.Como você imagina que será a vida no Céu? Tem 
certeza de que estará lá? Por que? 
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