De acordo com Lucas 10.38-42 sua prioridade número 1, não é cumprir
agendas, tarefas e sim ter relacionamentos que edificam e produzam frutos,
por que salvação é restauração através de relacionamentos. Ele disse no v.42
entretanto poucas "coisas" são necessárias ou mesmo uma só; e Maria escolheu
a boa parte, a qual não lhe será tirada. Leia o texto e destaque duas diferenças
entre os valores de Marta e Maria. Desonramos a Deus se sacrificamos a
comunhão com Ele para fazer outras coisas!
UMA IGREJA FAMÍIA, VIVENDO O AMOR DE CRISTO,
ALCANÇANDO O PRÓXIMO E FORMANDO DISCÍPULOS!
R. Barão de Coromandel, 671 – Barreiro de Baixo-Belo Horizonte/MG
secretaria@centraldobarreiro.com | www.centraldobarreiro.com
+55 31 3384-3915 | @centraldobarreiro (Instagram/Facebook)

EXPERIMENTANDO A VERDADEIRA COMUNHÃO
SEMANA I – 30/07 A 05/08

Quebra gelo
Compartilhe uma frustração dolorosa que você experimentou.
Você conseguiu superá-la? Se sim, como foi?
Porque jesus viveu e ministrou através do grupo pequeno?
Quando lemos a Bíblia na perspectiva de células percebemos que Jesus deixou o
exemplo de viver e realizar o ministério através dos pequenos grupos. Hoje
tentamos fazer suas obras em prédios e templos, mas falta fortalecer as
reuniões nas casas, os GCEM’s.
Por quais razões Jesus estabeleceu a igreja através das
células/pequenos grupos?
Porque o verbo precisou ser encarnado.
João 1.14 diz: “E o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de
graça e de verdade; e vimos a sua glória, a glória do unigênito
do Pai. ”
Esta é uma experiência relacional de pequeno grupo. Hoje precisamos das
reuniões nos lares para viver o evangelho pois este foi o jeito que Ele deixou
para transferirmos a sua vida e os valores do reino. Hoje qual é a expressão e
impacto da vida Cristã sem a prática das reuniões de células? É negativa. Não é
atraente ao mundo, etc.
Porque Cristo priorizou os relacionamentos através dos grupos
pequenos

Os ensinos de Jesus cumprem seus objetivos quando praticado nos
grupos pequenos
Por exemplo: A unidade ensinada em João 17.21, "para que todos sejam um;
assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em
nós". Para Jesus a unidade deve ser tanto espiritual quanto na prática diária da
vida. Qual o melhor meio para conviver e praticar o amor (l Coríntios 13), os
mandamentos uns aos outros e os dons espirituais, no grupo grande ou
pequeno? Porque? Por que seus ensinos não são meros atos religiosos ou
rituais, mas instruções práticas para transformar vidas.
O discipulado de Jesus Cristo foi através de um pequeno grupo e do
encontro um a um.
Em Marcos 3.14 Jesus disse: "Então designou doze para que estivessem com ele
e os mandasse a pregar; " De acordo com o texto o que vem primeiro? É o
relacionamento, porque o discipulado é um meio de compartilhar: a vida de
Cristo, o cuidado, investimento de tempo, oração, recursos, se santificar, andar
em unidade, e evangelizar de dois em dois através da célula. Porque o
discipulado fora da célula não é tão funcional? Porque Jesus planejou sua igreja
para viver como família cristã de pequenos grupos.
Em grupos de três pessoas compartilhem e orem: O que é preciso
corrigir e arrepender em minha vida que pode prejudicar minha atuação na
célula e no discipulado um a um?

A BOA PARTE QUE NÃO PODE SER TIRADA
SEMANA I – 06 A 12/08

Quebra gelo
Compartilhe algo que lhe fez amadurecer depois de levar algumas pancadas na
vida.
Relacionamentos a prioridade da célula de jesus.
O caos dos dias de Noé acontece hoje; as pessoas vivem como indivíduos
desconectados de Deus e do próximo, não entendem o valor da vida em
comunidade-família. A resposta de Jesus para este problema é relacionamento
cristão no grupo pequeno. Jesus Cristo priorizou os relacionamentos com o Pai

e uns com os outros em seu grupo. Vamos aprender sobre o que Ele espera de
nós através da vida de Marta e Maria. Elas representam dois tipos de igreja: de
crentes; de relacionamentos que se pode ter com Deus.

O que era mais importante para Marta: Jesus ou o seu
trabalho/agenda?
Era o trabalho, e este seria perdido porque não tinha comunhão com Ele.

Lucas 10.38-42:
v.38 “Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia; e certa
mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. - Receber Jesus em
casa não é suficiente...”

Qual é a única coisa importante para Jesus e para nós? Comunhão com Ele e
com os outros. Marta sacrificou a comunhão, a oração era improdutiva. Maria
sacrificou tudo para estar com Jesus, era produtiva e a presença de Deus nunca
lhe foi tirada.

Porque não?
Porque receber ou fazer algo para Cristo sem estar com Ele, não tem valor para
Deus e nem para a humanidade. É preciso fazer tudo em comunhão com Ele e
com os outros.
v.39 "Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos
pés do Senhor, ouvia a sua palavra. ”

Em grupo de três pessoas compartilhem e orem: "Porque Jesus disse
que esta era a melhor parte"; O que você precisa mudar para manter um tempo
a sós com Deus diariamente e se ocupar em pensar, interceder e buscar os
perdidos para Deus?

Que prioridades e valores Maria tinha de acordo com este texto?
1. Aquietar e esperar na presença Dele;
2. Intimidade;
3. Ouvir sua voz (palavra);
4. Sacrificar qualquer tarefa para estar com Cristo;
5. Servia e trabalhava com Ele.
Como você pratica estes valores no dia a dia?
Os principais meios são à sós com Deus e no GCEM.
v.40 "Marta, porém, andava preocupada com muito serviço, e
aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha
deixado a servir sozinha? Dize-lhe. Pois, que me ajude. "
De acordo com o texto o que Marta fazia?
1. Ela se preocupava, “trabalho infrutífero e sem valor. ”
2. Sempre se preparando para a presença de Cristo, mas era raro experimentála.
3. Reclamava e murmurava.
4. Agia sozinha e não dependia dos outros;
5. Mandava, porque achava-se no direito por trabalhar muito. Jesus está
satisfeito com estas atitudes? NÃO!
v.41 "Respondeu-lhe o Senhor: "Marta, Marta, estás ansiosa e
perturbada com muitas coisas. "
Qual era o estado emocional e físico de Marta?
Ela estava espiritualmente doente...
v.42 "...entretanto poucas são necessárias ou mesmo uma só e Maria
escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. "

Evangelismo
Se seus relacionamentos estão quebrados, Cristo quer restaurá-los.
Nesta semana faça contato, ore uns pelos outros. Ore pela igreja para que exista
comunhão verdadeira com Deus e entre os membros dessa grande família.
AGENDA MENSAL
*PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÃO
+55 31 3384-3915

SEMANA DO CLAMOR

GUIADOS POR DEUS
FESTA COUNTRY

05 A 08
AGOSTO
09 A 12
SETEMBRO
04
AGOSTO

Domingo às 10h, 17h e 19h
Segunda a quarta
7h, 15h e 19h30
Templo
Segundas às 19h30
Templo

RETIRO DE
MULHERES
PRESENÇA

18 e 19
AGOSTO

RECANTO CENTRAL
INVESTIMENTO: R$ 140,00
INFO: +55 31 3384-3915

RESOLUÇÃO DE
TODA MULHER

20
AGOSTO

INFO: +55 31 3384-3915

RETIRO DOS
HOMENS EM FOCO

22 e 23
SETEMBRO

RECANTO CENTRAL
INFO: +55 31 3384-3915

Orar pelo Pastor Daniel Sampaio e sua família, pelo dirigente e os membros
do seu GCEM e pela Igreja Família todos os dias.

