4º ENCONTRO

Perseverando

no caminho da fé
LUCAS 11.21-28
ATENÇÃO, LÍDER
Se você sabe usar o plano de Salvação de João 3:16 ou qualquer outro que realmente leve a pessoa no
final a tomar uma decisão por Jesus, pode definir se usa a lição ou o evangelismo.
Hoje é a última reunião da campanha. O líder, neste encontro, deve honrar todos os participantes e falar
da importância de continuar seguindo a Jesus e firmar sua fé em Cristo, frequentando a Igreja. Neste encontro,
no final, você vai convidar todos os participantes para irem à Igreja no próximo domingo para:
1 - Fortalecer a importância de ir à Igreja, caso não tenham ido ainda.
2 - Afirmar que os pastores querem orar por eles.
3 - Receber uma Bíblia de presente para selar a bênção de Deus nesta campanha. Você deve também
convidar sua casa de paz para participar de sua reunião de célula.
INTRODUÇÃO:
Quando o Senhor entra em nossa casa, encontra muitas coisas desorganizadas. Na verdade, Satanás
mantinha algumas áreas em cativeiro como se ele fosse o “dono do pedaço”. Essa ilustração que Jesus usa
fala sobre isso. Ele se compara a um homem “mais valente”, que quebra o poder do inimigo e liberta uma
casa. Mas a grande chave é manter a presença de Deus, não deixar a casa vazia.
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Por que devemos manter o nosso coração ocupado por Jesus, quando O conhecemos como nosso
Salvador?

•

É MUITO IMPORTANTE MANTER A PRESENÇA DE DEUS EM NOSSAS VIDAS E CASAS,
POIS, CASO CONTRÁRIO, NOSSO ÚLTIMO ESTADO PODE SER PIOR QUE O PRIMEIRO
- Lucas 11.24-26

•

Se Deus começou uma obra em nossas famílias ou em nossas vidas, certamente o reino das trevas
perdeu. Mas Satanás nunca entrega os pontos. Ele tentará reocupar insistentemente. A única garantia que podemos ter de que não perderemos a bênção do Senhor é mantê-lo no lugar de honra,
no centro do nosso coração. Hoje, no final desta campanha de fé, a melhor decisão que podemos
tomar é manter a nossa casa ou o nosso coração ocupado por Jesus - Ef 4.27; I Pe 5.8.
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Seria de fato importante perseverarmos em nossa caminhada com Jesus?

•

A PERSEVERANÇA É UMA DAS VIRTUDES MAIS IMPORTANTES DA VIDA CRISTÃ – João
6:56-69

•

O chamado de Deus para nós é para uma aliança eterna. Ele não nos propôs uma aventura passageira,
mas um pacto que dure para sempre. Por isso, Jesus pagou um preço tão alto na cruz. No tempo
de Jesus, muitas pessoas se aproximavam dele apenas por causa de milagres, mas em João 6 Jesus
deixa claro que quem quiser segui-lo de verdade não deve apenas de milagres, mas caminhar firme
em sua fé, crendo em Jesus acima de qualquer circunstância (Lc 21.19; Mt 24.13).
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Para você, qual seria o motivo, a razão principal, de caminharmos com perseverança a caminhada
cristã?

•

O GRANDE MOTIVO DA NOSSA PERSEVERANÇA EM CRISTO DEVE SER O AMOR QUE
TEMOS PELO SENHOR – João 15.9-10

•

Manter o Senhor em nossas vidas e também os nossos lares como “Casas de Paz”, cheias de Sua
presença, nos livrará de ficarmos novamente vulneráveis ao ataque de Satanás. Mas o principal
motivo pelo qual devemos perseverar e mantermos a nossa aliança firme com Senhor é o fato de
amarmos a Jesus por sabermos que fomos resgatados do poder de Satanás e da morte eterna no
inferno, através da morte de Jesus em nosso lugar - Ef. 3:17-21
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Será que Jesus deixou alguma coisa visível que selasse a nossa experiência com Ele e perseverássemos Nele?

•

SELAMOS NOSSA ALIANÇA DEFINITIVA COM O SENHOR ATRAVÉS DO BATISMO Marcos 15.15-16

•

Uma vez que ouvimos o evangelho e conhecemos a vontade de Deus para nós, devemos prosseguir
nossos passos na caminhada cristã. E um passo muito importante é o batismo nas águas. Jesus nos
manda batizar como um selo de confirmação de nossa salvação. O batismo é como uma cerimônia
de casamento na qual assumimos uma aliança definitiva com o Senhor. O batismo é um selo claro
de que morremos para o pecado e nascemos de novo para uma nova vida, agora segundo a Palavra
de Deus (II Cor 5.17).

CONCLUSÃO / APELO:
Pergunte ao seu filho da paz se ele de fato já aceitou a Jesus em seu coração. Pergunte se ele morrer
hoje, se pode dizer que vai para o céu. Pergunte se Jesus entrou e limpou o coração dele. Leia João 6.47 e
reforce que é crendo em Jesus que somos salvos.
AVISOS IMPORTANTES:
Hoje é o encerramento da Campanha e você deve fortalecer os seguintes aspectos:
• Não deixe de fazer uma última oração, confirmando todas as bênçãos sobre a casa.
• Reafirmar sua fé salvadora em Jesus Cristo, o nosso único Senhor.
• Algumas pessoas podem estar relutantes quanto a seguirem a Jesus na IEV. Você não deve forçar a
barra, mas insista da importância de você ajudá-lo a caminhar com Jesus.
• Confirme que Domingo entregaremos uma Bíblia de presente para selar nossa presença e a bênção
de Deus na Casa.
• Encaminhe a pessoa para sua célula ou outra que lhe seja de mais fácil acesso.

