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PALAVRA DA CÉLULA
Pr. Monteiro (03.09.2017)
TEXTOS BASE:

Isaías 45:18-19
TEXTOS COMPLEMENTARES:

2 Co 5.17; Rm. 6.4; 7.6; Is 41: 17-18; 2Co 3:18; Is. 57: 14-15; Gn 29:31; Gn 25: 21; Is. 64:4; I Co 2:9.
(Líder é importante que você medite nessas passagens para trazer um claro entendimento para a sua célula).

DESFRUTANDO
AS COISAS NOVAS DO
REINO.
TEMA:

O profeta Isaías revela de forma clara a
dinâmica da Graça de Deus e os fundamentos
do novo nascimento fazendo consonância com
a palavra de Paulo: “tudo se fez novo” (2 Co 5:
17).
1. O que são essas coisas novas?
É importante ressaltar que não se trata de
invencionismos humanos- artifícios criados pelo
homem. Na verdade, refere-se a um novo estilo
de vida, conforme a palavra nos ensina em Rm.
6.4; 7.6.
Isto significa um estilo de vida que passa pela
cruz (morte e ressurreição), para ser operada a
morte do velho (estilo de vida) e o ressurgir em
Cristo para uma novidade de vida.
2. Como desfrutar dessas coisas novas?

3. Qual a consequência de um estilo de
vida afastado das novidades e
fundamentos do Evangelho de Cristo?
E o que fazer?
É a constante prática do pecado e que nos leva
a esterilidade. Isso só poderá ser removida
pelo poder do Evangelho do Reino em nossas
vidas – o poder da palavra de Deus (exemplos:
Abraão/ Sara Gn 29:31; Isaque/Rebeca – Gn
25: 21).
4. As novidades da Palavra de Deus
produzem quais resultados?
Animam a nossa caminhada por causa do
cuidado de Deus (Is. 64:4) e que em tudo
coopera para aqueles que O amam e O
buscam (I Co 2:9), manifestando “coisas novas
e firmes”.
Oremos para que, a cada dia, Deus abra nosso
entendimento e nos faça ver as verdades do
Seu Reino e para que haja em nós frutos
compatíveis com nossa nova vida em Cristo.

Is. 48: 6-7 nos mostra a resposta.
A palavra nos mostra que o caminho é o
relacionamento marcado por uma busca
determinada e com propósitos sinceros com
Deus. Assim Ele nos revelará “coisas novas e
ocultas” e promoverá mudanças em nosso
interior (2Co 3:18) e nas situações que nos
cercam (Is 41: 17-18), gerando vida dentro de
cada um de nós (Is. 57: 14-15).
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