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2ª. Mensagem da CEC / maio de 2021
Bênçãos espirituais, Efésios 1.3-14
As pessoas não convertidas a Cristo estão interessadas nas coisas terrenas, seus investimentos de vida têm a
ver apenas com este mundo, como se fossem viver eternamente aqui. Mas a vida do cristão deve estar
centrada no céu, pois sua cidadania encontra-se no céu (Fp 3.20), seu nome está escrito no céu (Lc 10.20), e
seu Pai está no céu (Cl 3.1). Da perspectiva material, o cristão pertence à terra, mas, espiritualmente, já vive
unido com Cristo e, por conseguinte, pertence à esfera celestial (João 17.16).
I. Por estarmos unidos a Cristo, o Pai tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais (Efésios 1.3).
II. Devido à nossa decisão por Cristo, temos redenção, a remissão dos pecados pelo seu sangue (Efésios 1.7,
Colossenses 1.14).
III. Por meio da nossa união com Cristo, Deus nos escolheu para sermos o seu povo (1Pe 2.4,5,9,10). Deus
selecionou um povo especial em Cristo, assim como selecionou a nação dos judeus, em Abraão (Ex 19.5,6).
IV. Em Cristo fomos selados com o Santo Espírito da promessa, o qual dá garantia da nossa vida no céu (Ef
1.13,14).
V. As bênçãos celestiais resultam de ter Jesus como o centro de todas as coisas em nossas vidas (Ef 1.9,10).
Os cristãos possuem toda bênção espiritual nos lugares celestiais porque isto é uma realidade em Cristo. Ao
confiar nEle como Senhor e Salvador, somos colocados em uma união maravilhosa com Jesus Cristo: quem se
une com o Senhor se torna, espiritualmente, uma só pessoa com ele (1Coríntios 6.17).
Seus investimentos de vida têm a ver apenas com este mundo ou estão também visando a eternidade com Cristo?

PROCEDIMENTOS PARA AS REUNIÕES DE CÉLULAS
1. Incentive os membros da sua célula a continuar realizando a célula familiar: http://ieadam.com.br/blog/msgs-

cat/mensagens-de-celulas/
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.

