2016/012 – Ganhar para Cristo.
Semana de 18 a 23 de julho de 2016
TEXTO BASE: “E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos
pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém” (Lucas 24:47). “O
povo, que estava assentado em trevas, viu uma grande luz; aos que estavam
assentados na região e sombra da morte, A luz raiou. Desde então começou
Jesus a pregar, e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus”
(Mateus 4:16 e 17).
1. INTRODUÇÃO:
O mundo está nas trevas de Satanás e temos que levar a luz da Palavra que gera
salvação por intermédio de Jesus.
Deus nos chamou para pregarmos o evangelho e ganhamos vidas para o Reino de
Deus.
Para ganharmos vidas é necessário:
2. NOS CONSAGRAMOS AO SENHOR PARA OBTERMOS VIDAS PARA O
REINO DE DEUS:
Deus criou os seres humanos com várias necessidades de ordem física, emocional,
intelectual, psicológica e espiritual e está pronto para suprir todas essas necessidades:
“O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades
em glória, por Cristo Jesus” (Filipenses 4:19).
Encontramos sua ajuda através da oração, do estudo da Palavra, das orientações do
Espirito Santo e do conselho de pessoas sábias e piedosas – familiares, amigos,
discipuladores, pastor.
Porém, a soberba na vida de muitas pessoas faz com que elas não queiram ajuda, não
queiram ser discipuladas, não se deixam ser tratadas e curadas por Deus. Acabam
ficando paralisadas espiritualmente.
Pessoas cheias de si e vazias de Deus.
3. TEMOS QUE TER INTIMIDADE COM O PAI:
Jesus o nosso maior exemplo tinha uma vida de autoridade e intimidade com Pai.
Para ganharmos vidas para o Reino de Deus temos que nos consagrar ao Senhor,
com intimidade, através do domínio da Palavra, Oração e Jejum.
Quando a Igreja clama e intercede, os frutos são conquistados com facilidade porque
Deus interfere a nosso favor.

Lembre-se que o Reino de Deus é conquistado a força: “E, desde os dias de João o
Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam
dele” (Mateus 11:12).
4. TEMOS QUE BUSCAR AS VIDAS ONDE ELAS ESTÃO:
As células foram estabelecidas para irmos ao campo para conquistarmos vidas para
Reino de Deus.
O discipulado tem autoridade para ir aonde estão as trevas do inimigo e resgatar vidas
para Cristo.
Temos que alcançar aqueles que estão necessitados e oprimidos. A Igreja está
estabelecida para levar esperança e salvação ao pecador.
Temos que anunciar o evangelho a todas as nações.
5. ANUNCIAR O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA, QUE É JESUS:
“Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai,
senão por mim” (João 14:6).
Temos que conduzir o pecador a confessar a Jesus como seu Salvador e Senhor.
6. EXERCER A AUTORIDADE DO NOME DE JESUS:
Temos que saquear o inferno e povoar o Reino de Deus, com vidas que terão um
Encontro com Deus.
Deus lhe abençoe.
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