Curitiba, 28/08/2017

CÉLULAS NAS EMPRESAS

Estudo baseado no texto:
II Co 3:7-18

Tema: O VÉU É
RETIRADO
Objetivo: Meditação sobre
o véu que se tornou a
antiga lei e a oferta da
nova aliança com Cristo.

ESQUEMA DE REUNIÃO
1. ORAÇÃO (3 min.): Inicie a reunião com uma oração dedicando a reunião do grupo
a Deus e pedindo Sua direção!
2. ADORAÇÃO (3 min.): Ajude as pessoas a se expresser para com Deus (use salmos
bíblicos ou músicas de louvor).
3. ESTUDO BÍBLICO (7 min): Faça o Estudo de hoje descrito na próxima folha!
4. QUESTÕES: As perguntas não são obrigatórias! Faça somente se houver condições
e tempo para uma conversa entre os participantes!

5. PASSAR AGENDA E AVISOS IMPORTANTES
LEMBRE-SE!
Sempre que for possível, convide pessoas para irem a um culto da igreja!
Quando houver interesse, encaminhe pessoas para fazer o discipulado!

Pib curitiba
Rua Bento Viana, 1200
Batel, Curitiba – PR
Nossos cultos: sábados 19h30, domingos
9h, 11h e 19h.

CÉLULAS NAS EMPRESAS
1. INTRODUÇÃO DO TEMA:
Um dos modelos de máquinas de escrever elétrica de maior sucesso foi a IBM Selectric,
lançada em 1961. Este foi um grande produto lançado mundialmente pela IBM. Com a
popularização dos PC, sua produção de máquinas de escrever tornou-se obsoleta e agora,
tendo se reinventado, a comercialização de chips produzidos com nanotubos de
carbono talvez seja a próxima evolução da computação. E, de acordo com a IBM, essa
revolução já chegou: a empresa anunciou por meio de um press release que descobriu uma
maneira de colar os nanotubos de carbono em um chip de computador. Assim também,
ocorre com a nova aliança proposta por Deus na cruz de Cristo: quando uma pessoa aceita
Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor torna-se habitação do Espírito Santo,
porque o véu da antiga lei, que por si mesma, não era garantia da salvação, foi retirado e
todos passaram a ter livre acesso ao trono da graça de Deus

2. FALANDO SOBRE O ASSUNTO:
I. A esperança viva que a nova aliança traz ao nosso coração.
A antiga aliança era como um véu que impedia a humanidade de ter livre acesso a Deus. A
nova aliança foi o “up grade” para que tivessemos uma nova chance de se reaproximar de
Deus. A morte e ressurreição de Cristo são suficientes para a esperança-certeza da salvação.
Ninguém precisa oferecer sacrifícios de animais ou quaisquer outros rituais meramente
religiosos para ser alcançado pela salvação. O preço já foi pago. Na cruz. Basta crer.
II. A confiança que podemos depositar no poder remidor da nova aliança.
Tendo sido libertos do peso da antiga lei, que só acusava, mostrava o pecado, mas
não concedia perdão, os salvos tem livre acesso pela interseção de Jesus Cristo,

que está à direita do Pai, advogando por nós, o perdão de pecados que
cometemos.

“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os
pecados e nos purificar de toda injustiça.” 1João 1:9 (ARA)
III. O véu que encobre o entendimento espiritual é retirado
Os colaboradores de uma empresa podem ficar confusos ou indecisos quanto ao desempenho
de uma nova função ou a missão de por um equipamento novo em funcionamento. Precisam
de um manual ou um instrutor que possa auxiliá-los a fim de que os erros ou falhas sejam
minimizados ou nem ocorram. Precisam de alguém que lhes mostrem o caminho a seguir de
forma clara e objetiva. Este é o papel do Espírito Santo. Todas as pessoas que aceitam serem
guiados por Ele, tem sua mente aberta e passam a identificar, com clareza e discernimento,
as ciladas e tentações do inimigo, satanás, que sempre busca interferir e derrotar os que
querem seguir e servir a Deus.
3. QUESTÕES PARA DEBATE:
 Baseados no estudo acima, para ter um relacionamento íntimo com Deus é
preciso fazer algum sacrifício ou ritual? Tipo oferendas, rezar mantras,
carregar imagens, pagar promessas, participar de correntes, etc.? Existe algo
assim em sua vida espiritual que Você gostaria de deixar?
● É necessário um ritual específico para confissão de pecados a Jesus Cristo? O livre
acesso a Ele, em oração sincera, garante o perdão e remissão de pecados?
● Quanto tempo hoje, Você dedica para orar? Mais que o tempo que dedica a redes
sociais?
● Você conta com o Espírito Santo para ajudá-lo nos enfrentamentos a tentações de
pecados que podem afastá-lo da comunhão com Deus? Como Você identifica a
presença d’Ele em sua vida espiritual?
● O que Você decide fazer agora para melhorar seu relacionamento com Deus?

