ABENÇOADOS EM CRISTO
TEXTO: Efe 1:3

1 – Qual é a maior riqueza do Reino de Deus em sua opinião? R. Cristo, o Filho de Deus.




Col 2:1-3 – Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
Col 2:9 – Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus.
Heb 1:3 – O Filho (Cristo) é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do Seu
Ser.

2 – Para entender melhor o que é ser abençoado, precisamos observar o que Jesus dizia com
respeito ao que considerar como benção e precioso, por isso Ele ensinava que nada nesta
terra podia ser considerado eterno. Por quê?





Porque para Deus benção é algo que tem haver com a eternidade. Os acréscimos em
nossa vida podem acabar, mas a Benção de Deus é algo que não passa. Por isso Deus
nos abençoou em Cristo com bênçãos espirituais.
O ladrão pode roubar o carro, a casa, mas jamais pode roubar ou tocar na benção que
Deus nos deu em Cristo!!!
É impossível alguém roubar ou tomar a benção que Deus nos dá.

3- Com entendimento correto e exato sobre a benção de Deus vamos dando ainda mais valor
ao que já recebemos de Deus em Cristo e não ficaremos decepcionados com Deus nem
confundidos, pensando que Deus não quis nos abençoar com isto ou aquilo, se porventura
algo material não chegar em nossas mãos. O quê este entendimento vai causar em nossas
vidas?


Os frutos dos nossos lábios serão cheios de gratidão em todo tempo.

Avisos:
1 – Reunião dos homens – Nesta segunda as 20:30h
2 – Primícias – Será alterada para o dia 09.07 ás 10h.
3 – Ceap – Inscrições vão até o dia 13.08. Este é um tempo decisivo para nós como Igreja de
Cristo e precisamos crescer na graça e no conhecimento do Nosso Amado Senhor e Salvador
Jesus Cristo.
Querido líder: Passe na célula o vídeo do Ceap, que foi disponibilizado no grupo do WhatsApp.
Leia com toda a célula as informações contidas no Informativo entregue para você no domingo
passado. Se está sem o folder nos procure que passamos para você.
O pagamento da matricula e da mensalidade pode ser feito até o dia 13.08, por isso faça sua
inscrição mesmo que não tenha o pagamento agora, ok.

