ABENÇOADOS EM CRISTO Parte 3
TEXTO: Efe 1:3

1 – Distribua entre os irmãos uma ou mais destas bênçãos citadas abaixo e peça para que
eles possam ler os versículos, depois selecione uns 4 ou 5 pontos que mais lhe chamou a
atenção e comente com a célula.











Em Cristo... temos um Lugar de provisão – Fil 4:19
Em Cristo... é Onde somos fortalecidos – 2 Tim 2:1
Em Cristo... temos a perfeita unidade – Gal 3:28 / Rom 12:4,5
Em Cristo... podemos ser aperfeiçoados – Col 1:28
Em Cristo... desfrutamos de um Lugar de Unção e Firmeza – 2 Cor 1:21,22
Em Cristo... existe Vitória – 2 Cor 2:14,15
Em Cristo... temos motivação para a vida – Fil 2:1,2
Em Cristo... temos a certeza que alcançaremos o prêmio – Fil 3:14
Em Cristo... Participamos da Plenitude da Divindade – Col 2:9
Em Cristo... Participamos da realidade de Deus – Col 2:16,17

2 – Sabendo que já somos abençoados em Cristo, como devem ser nossas orações?
R - Nossas orações precisam mudar, pois o que nos falta não é sermos mais abençoados, mas
sim devemos orar pedindo entendimento para aprendermos a desfrutar e a experimentar o
que já temos em Cristo e viver mais na realidade espiritual.
3 – Quando vivemos nesta realidade espiritual, quais serão as conseqüências destas
verdades em nossas vidas?
R - Vamos parar de valorizar as dificuldades e nos atentar para esta vida em abundancia que
está em nosso espírito e com isso nossa vida será mais desembaraçada e com menos peso e
seremos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.

Avisos:
1 – Pedalada com os Pais – Dia 06.08. Inicio as 9h na Beira mar Continental.
2 – Campanhas do agasalho e produtos de limpeza – Participe com sua generosidade. Esta é
a ultima semana.
3 – Reunião com as Mulheres – Nesta terça as 20:00h. Convide sua amiga.

