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2ª. Mensagem da CEC / abril de 2021
Não mais eu, mas Cristo, Gálatas 2.19, 20.

Paulo era um homem zeloso e coerente com suas convicções. Porém, antes de encontrar-se com Jesus
considerava que perseguir o povo de Deus estava correto. No entanto, quando Cristo se revelou como
Filho de Deus e Salvador, ele se entregou completamente. As coisas velhas ficaram para trás; suas
antigas ambições e convicções foram abandonadas, seus velhos princípios, valores e conceitos, também
foram abandonados.
Passar por essa experiência, mudou a compreensão que Paulo tinha do mundo e dos seus valores,
alterando radicalmente sua maneira de entender o amor e a vontade de Deus. Ele estabeleceu novos
padrões que iriam conduzir sua vida, seus valores, princípios e trabalho (Atos 9.20,21).
Ele acreditava que o sacrifício de Jesus na Cruz do Calvário, por amor ao homem, era o suficiente para
o purificá-lo de todo pecado, para dar-lhe a vida eterna e para o conduzi-lo da posição de inimigo de
Deus a amigo de Deus (Gálatas 2.16,19).
O encontro que Paulo teve com Jesus mudou radicalmente sua vida, seus conceitos e crenças. Sua vida
tornou-se totalmente submetida a Cristo (Gálatas 2.20).
Quais mudanças aconteceram ou estão acontecendo na sua vida após o encontro com Jesus?
Sua fé está completamente depositada nele?
CONGRESSO DE CÉLULAS IEADAM 2021
Dia: 17 abril de 2021
Horário: 16h
Local: Congregação Canaã (450 lugares), Rede Boas Novas, Congregações, Facebook e Youtube

PROCEDIMENTOS PARA AS REUNIÕES DE CÉLULAS
1. Incentive os membros da sua célula a continuar realizando a célula familiar.
2. Mantenha contato com os membros da sua célula durante a semana através do telefone ou redes sociais visando
o encontro da célula.
3. Programe com os líderes em treinamento o desenvolvimento e participação na célula. Ore com eles.
4. Na hora da mensagem não pregue, compartilhe com todos, faça perguntas, envolva todos. Quando as pessoas
participam, elas retornam para a próxima reunião.
5. Inicie a reunião no horário.
6. Recepção/Bem-vindo
............ (3 minutos)
7. Oração inicial
............ (4 minutos)
8. Testemunhos de vitória
............ (6 minutos)
9. Louvor e adoração
............ (8 minutos)
10. Ministração da palavra
............ (21 minutos)
11. Que lições podemos extrair para nós?
.......... (7 minutos)
12. Evangelismo e Estratégia
............ (7 minutos)
13. Oração final
............ (4 minutos)
Orientações de combate a covid19: 1. Higienize suas mãos com álcool em gel ou água e sabão; 2. Leve
consigo um pequeno frasco de álcool em gel para uso pessoal; 3. É obrigatório o uso de máscara. 4. Enquanto
estiver usando máscara, não toque na parte da frente, utilize as alças para ajustá-las; 5. Mantenha o distanciamento
entre as pessoas; 6. Evite apertos de mão, abraços, beijos e manusear objetos de outras pessoas sem a devida
higienização; 7. Higienize suas mãos ao manusear dinheiro em cédulas e moedas, cartões de crédito, teclado.

