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Agora todo 1º sábado o boletim abordará temas que facilitem a condução
de uma célula evangelística. Foquem sempre nesse sábado para levar o máximo
de convidados possível. Vale lembrar que alcançar novas pessoas e anunciar
o evangelho deve fazer parte da Célula sempre. Esse sábado é apenas para termos 
um dia especial.

Aprender
“De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. 
Dificilmente haverá alguém que morra por um justo; pelo homem bom talvez 
alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo 
morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores.” Romanos 5:6-8

A Bíblia apresenta para nós um amor divino que parece não fazer sentido. Somos 
levados a acreditar que tudo na vida é por mérito, e nada é de graça. Mas Deus ama 
aqueles que o ofendem (uma das ideias para pecado é tudo aquilo que ofende
a Deus). Isso não faz sentido. 

Somos sempre tentados a pensar que alguém que recebe algo, recebe por merecer. 
Isso pode nos levar ao grande erro de achar que a morte de Cristo por nós na cruz 
foi “merecida”. Afinal, ‘que Deus maldoso lançaria sua criação no inferno?’
– Alguns podem pensar assim. 

Para entendermos melhor tudo isso, precisamos considerar algumas verdades que 
a Bíblia afirma sobre a nossa condição anterior sem Deus. Só quando 
compreendemos essa condição podemos entender com mais profundidade o amor 
de Deus por nós.

• QUAL É A CONDIÇÃO ORIGINAL DO HOMEM? 
O pecado é uma ofensa direta à pessoa de Deus que nos criou com um propósito 
muito mais excelente (Gn 1:26). O pecado na vida do homem o separou de Deus 
(Rm 3:23), o fez digno da ira de Deus e morto espiritualmente (Ef 2:1-3). 

• O QUE CRISTO FEZ POR NÓS?
Deus não permaneceu indiferente à situação do homem, antes, enviou seu Filho 
para sofrer a condenação de todo pecado da humanidade (2Co 5:21). 
Jesus morreu na cruz para que todos aqueles que cressem nEle pudessem 
ser reaproximados (Ef 2:13), perdoados (Cl 1:14) e recebessem uma nova 
natureza, livre do pecado, como ele havia prometido através do seu profeta muito 
antes de enviar Jesus (Ez 36:26-27).

Esse é o amor sem sentido de Deus por nós: mesmo nós sendo totalmente culpados, 
e antes que nos arrependêssemos e pedíssemos perdão, Ele pagou a nossa dívida 
para que nós pudéssemos ser restaurados ao seu propósito original!
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Sentir
Qual a cena mais sem sentido que você já presenciou?

Tem alguma coisa que você costumava fazer quando era mais novo e que hoje você 
lembra e pensa: “isso não tinha nenhum sentido!”?

Refletir
Você crê nessa mensagem de salvação? Ou tem dificuldade de entender esse amor 
gratuito de Deus?

Você consegue reconhecer na sua vida o pecado que tanto ofende a Deus? Você já se 
arrependeu desse pecado e entregou sua vida a Jesus? Você já experimentou dessa 
nova natureza livre da escravidão do pecado?

O arrependimento e a entrega da nossa vida a Cristo são uma urgência para todos 
nós. Não perca a oportunidade de dizer sim a esse amor!

Aplicar
Existe alguém que queira receber Jesus como seu Senhor e salvador? Ore por ela e 
a fortaleça na Palavra! Existem dúvidas dos visitantes a respeito do que foi 
conversado? Tente esclarecê-las na Palavra – se não souber, não invente. Diga que 
vai procurar saber para dar a informação correta.

TOTAL
“NO SENSE”


