As 3 Bases da Vida Cristã
Orientações para reunião de célula desta semana 18-24/07/2022:
cada líder abordar sobre a festa das nações, comentários sobre
as palavras, o congresso como todo, perguntar o que Deus falou
com cada um, ouvir se houve alguma queixa, se participou do
momento da praça de alimentação, que falem sobre dança e
teatro etc.
Texto: 1 Co 13:13
Quebra gelo: Em um mundo insano e frio podemos ainda como
cristãostransmitir fé, esperança e amor ao próximo.
O líder deve afirmar com convicção aos participantes: A
vontade de DEUS éformar sua natureza em nós.
Pergunta: Quais são as três bases da vida cristã? Fé,
esperança e o amor
Palavra
1) Hb 11:1 Devemos ter fé para enxergarmos além das nossas
limitações humanas
− Lembrando que a certeza me faz crer e a convicção me faz ter
esperança
− Estamos vivendo um tempo de muita incredulidade
− A fé me leva aos resultados e não os resultados à fé
− Abraão creu contra a esperança – Rm 4:17-21
− A fé manifesta sua operosidade – 1 Ts 1:2-3 
2) Hb 6:13-19 Devemos ter esperança para atingirmos nossos
objetivos
− Hb.6:19 diz que a esperança é Ancora da alma
− É a esperança que fundamenta nossas vidas
− Sem esperança não existem objetivos
− Pv 13:12 Esperança adiada adoece o coração (Muitos estão
doente e paralisados)
− Desejos cumpridos é Árvore de vida
Reflexão: Quais são nossos desejos, nossos sonhos? (Os sonhos
são a matéria prima das realizações – Tudo começa com os

sonhos)
Em João 5 fala de um aleijado que estava “sem esperança”. Ele
disse para Jesus que ninguém o ajudava quando as águas eram
agitadas.
− Sua esperança havia acabado, ele estava sem expectativas.
− Às vezes temos a mesma sensação de que sempre é sempre o
outro que recebe as bênçãos “…desce outro na minha frente”
− Jesus veio para trazer esperança aos desesperançados, aos
que habitavam na sombra da morte – Is 9:2
3) Jo 13:34-35 O amor revela o que somos, é o amor que
conserva a fé e a esperança
No evangelho de Mateus 24:12 diz que o amor irá se esfriar de
quase todos
Pergunta: Por que você acha que o amor está esfriando?
− Existem alguns tipos ou manifestações do amor
I. Amor Ágape: Amor perfeito e incondicional de Deus.
II. Amor Philia: Amor fraternal entre pessoas.
III. Amor Eros: Amor romântico da relação íntima entre homem e
mulher.
− Paulo diz que o amor não é apenas um sentimento, mas sim um
caminho a ser seguido.
1 Co 13:1 “E eu passo a mostrar-vos ainda UM CAMINHO sobre
modo excelente”
Pergunta: Por que o amor é um caminho?
− O amor é um caminho porque ele perdoa – 1 Pe 4:14
− O amor é um caminho porque não existe medo – 1 Jo 4:18
− O amor é um caminho porque não pode nos separar de Deus – Rm
8:38-39
(Jesus é o caminho, a verdade e a vida – Jo 14:6)
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho
Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha
a vida eterna” Jo 3:16
− Rm. 13:8 a ninguém fiqueis devendo nada, exceto o amor

− Ler juntos em voz alta: Ef 2:4-5
Conclusão:
São estas bases da vida cristã que nos dão sustentação para
seguir adiante e cumprir a vontade de Deus.
Deus abençoe!!!
Pr. Gil Ferreira

