Igreja Batista Missionária da Amazônia
Equipe Palavra da Célula
Ministrante: Pr. Monteiro

PALAVRA DA CÉLULA
TEXTO BASE: Fp: 2.12-15

A SALVAÇÃO RECEBIDA

Belém, 06/05/2018

É importante que você medite nessas passagens para trazer um claro entendimento para a sua célula.
Textos Complementares: (1 Jo: 2.27, Ef: 1.13-14, 2 Co: 7.1)

Neste domingo fomos ministrados sobre a salvação
que recebemos, salvação recebida sem qualquer
mérito da nossa parte, salvação concedida pela Graça
e Misericórdia de Deus. Na passagem de Fp 2.12-15,
Paulo escreve ao irmãos da igreja de Filipo que temos
de nos apropriarmos da salvação recebida de Deus em
Cristo com temor e tremor.
Refletindo sobre a passagem de Filipenses acima,
o que você tem feito para se apropria da sua
salvação?
Facilitador: Devemos nos apropriar da Graça de Deus
para que possamos alcançar nossa salvação. Embora
a salvação seja uma obra de Deus concedida pela sua
Graça, isso não nos eximir de nossa responsabilidade
quanto seres humanos. Cabe a cada indivíduo a busca
da sua santidade. O Espírito Santo de Deus tem o
poder de nos ensinar e capacitar para todas as coisas
(1 Jo: 2.27).
Fazendo uma reflexão sobre sua posição na
sociedade, você é uma pessoa influenciadora ou
que se deixa influenciar?
Facilitador: Vivemos em uma sociedade contaminada
pelo mal, a qual tenta transformar mentiras em
verdades. Como cristãos e filhos de Deus não
podemos nos deixar influenciar e nos contaminar por
essas coisas, nós aprendemos e cremos no Evangelho
de Deus que prega a salvação através do Espírito
Santo. Nossa vida tem que ser um testemunho vivo
desse poder de Deus que nos alcançou e transformou
através do Espírito Santo. Na comunidade onde
vivemos, nossas atitudes e nosso comportamento
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devem refletir em um verdadeiro posicionamento
como cristãos, portanto, temos que ser imitadores de
Cristo como a palavra de Deus fala, pois já fomos
salvos e selados (Ef: 1.13-14).
O propósito de Paulo era se apresentar como
uma pessoa pura diante de Deus. Qual tem sido
seu propósito diante de Deus?
Facilitador: Em uma vida de santidade estamos
abertos para recebermos as benécias de Deus
diante da Sua bondade para conosco (a Sua Graça e
Misericórdia). Neste sentido, temos de ser
conscientemente zelosos com as coisas de Deus
(com
Sua
Palavra).
Isso
nos
leva
ao
aperfeiçoamento da nossa salvação que ocorre pela
transformação da nossa vida pelo poder do Espírito
Santo, isso é, transformação no seu modo de vida,
no seu comportamento (2 Co: 7.1). É você deixando
de ser influenciado para ser influenciador, não
porque você quer se transformar, mas porque o
Espírito Santo de Deus o transformou. Essa
mudança de vida ocorre devido a sua experiência
com Deus, através da intimidade com Ele, através da
busca incessante do conhecimento de Sua palavra e
a oração. Esse tem que ser nosso propósito diante
de Deus.
“A salvação não é uma conquista do homem, mas um
presente de Deus. Ela é nossa, não por direito de
conquista, mas por dádiva imerecida. A salvação não
é um prêmio das nossas obras, mas um troféu da
graça de Deus”
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