
ESBOÇO PARA CÉLULAS

MINISTRAÇÃO CULTO DE DOMINGO 01/04/2018 
MINISTRO: Pr. Flávio

TEMA: QUEM É VOCÊ EM DEUS?
JÓ 42:1

Você já se questionou acerca de sua participação no reino de Deus? Talvez alguém possa 
pensar que isto diz respeito a pessoas religiosas e a autoridades de Igreja, mas quero 
convidar-te a entender que o reino de Deus é mais amplo que a religião.
Na realidade o reino de Deus envolve todas as coisas, pois foi o Senhor Deus quem criou 
todas as coisas.
Todos os dias devemos olhar para o nosso coração e avaliarmos as nossas motivações. 
Se exaltar ao Senhor, continue. Se não, busque ao Senhor para que a verdade apareça e 
possamos realizar obras aprovadas.

QUEM É VOCÊ  NO REINO DE DEUS?

UNGIDO: A Bíblia diz que Jesus Cristo foi ungido por Deus com o Espírito 
Santo para propagar a Boa Nova e libertar os que tinham sido escravizados pelo pecado 
(Lucas 4:18-19, Atos 10:38). Depois que Cristo deixou a terra, Ele nos deu o dom do 
Espírito Santo (João 14:16). Agora todos os cristãos são ungidos, escolhidos para um 
propósito específico na promoção do Reino de Deus.

AMADO: Desde o começo e por toda a história a ideia do amor de Deus é o 
que dá sentido a tudo. Fora do amor de Deus tudo se corrompe.

EMBAIXADOR: Um Embaixador é um REPRESENTANTE oficial de um país 
em outra nação. Como crentes, somos embaixadores de Cristo, enviados a pregar o 
evangelho de reconciliação com o mundo.

NOVA CRIATURA: Primeiro, ser nova criatura significa estar em Cristo, isto 
é, dentro da nova aliança fundamentada no sacrifício do Filho de Deus. É crer que 
aquele que não conheceu pecado o fez pecado por nós

FILHO: O filho tem livre acesso na casa de Pai, o filho é herdeiro de tudo 
que Deus projetou. 

O PROPRIO REINO DE DEUS: Onde estivermos somos o reino vivo de Deus. O Reino de 
Deus é nada mais nada menos que o próprio Deus habitando em nós.


