
 

SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: SOMOS CORPO. 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO: A Alegria do Senhor (Fernandinho) – Que Amor é Esse (Luma Elpidio). 

 

TEMA: CARACTERÍSTICAS DO POVO DE DEUS 
 

TEXTO: “Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a 
fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz”. I Pedro 2.9. 

 

RESUMO DA MENSAGEM: Jesus é a Pedra Angular, como diz nos versos 5 e 6 deste capítulo, e nós somos as 
pedras vivas que juntas, unidas umas às outras e firmadas em Cristo a Pedra Angular, formamos um edifício 
espiritual, que se chama Igreja do Senhor Jesus. O agrupamento dos filhos de Deus é a Igreja e não o prédio 
onde nos reunimos. Agora, aqui, nesta reunião de célula, estamos como igreja de Jesus. Mas o que Pedro queria 
nos ensinar quando escreveu estas palavras? 1-) SOMOS RAÇA ELEITA – Isso significa que temos a mesma 
descendência, ou seja, a mesma paternidade espiritual, somos diferentes por fora, mas por dentro somos iguais 
– todos são filhos de Deus, temos o mesmo DNA do sangue de Jesus. 2-) SOMOS SACERDÓCIO REAL – Isso fala 
sobre o nosso livre acesso a Deus. Nos tempos do Antigo Testamento, antes de Jesus vir ao mundo, nenhum 
homem, exceto o sumo sacerdote, podia chegar diante de Deus no Templo. Havia uma separação espiritual e 
no dia que Jesus morreu na cruz essa separação foi rasgada de alto a baixo – “o véu se rasgou”. Isso tem um 
símbolo poderoso, pois significa que eu e você podemos chegar diante de Deus que Ele nos ouvirá, o sangue 
de Jesus nos deu esse passaporte espiritual. Você é em Cristo Jesus um sacerdote. 3-) NAÇÃO SANTA – Essa 
afirmação mostra a necessidade que existe em nós de santificação. O cristão precisa se santificar, isto é, se 
separar do pecado. Andamos neste mundo de erro e pecados, mas devemos proceder de uma forma diferente. 
Essa diferença não está na nossa roupa ou aparência, mas na nossa maneira de ser e agir. Uma maneira que 
demonstra que Cristo vive em nossa vida. Lembre-se, você é especial, Deus te perdoou e te salvou e te deu o 
maior tesouro que um homem pode ter – SER FILHO DE DEUS!!! 
PONHA EM DISCUSSÃO: 

 Quais são os maiores obstáculos que enfrentamos para irmos ao culto? 

 Sacerdócio Real – Você tem vivido essa realidade espiritual na sua vida com Deus? 

 O que você tem feito para ser Nação Santa? Para se santificar? 
 
ORAÇÃO: Ore agradecendo pelo o privilégio de sermos filhos de Deus.   
OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 
 

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 
 TADEL - Domingo, 19 de Maio, às 09:15hs. Venha Participar! 

 CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 19 de Maio. Com um único Culto às 19:00hs.  

 CULTO DA VITÓRIA – Quinta, 16 de Maio, às 19:30hs. O ônibus sairá do Valverde às 19hs. Campanha: Eu Vou Dar a Volta 

Por Cima! Venha buscar a sua vitória! 

 VIGILIA DE ORAÇÃO – Durante os 21 dias do relógio de oração estremos orando no acampamento. 

 RELÓGIO DE ORAÇÃO – Dos dias 13 de Maio a 02 de Junho estaremos orando 24 horas no nosso acampamento. Participe 

desse propósito. 

 IMPACTO DE FOGO E GLÓRIA – 07,08 e 09 de Junho. INSCRIÇÕES ABERTAS! 

“Porque ir à Igreja?” Um frequentador de igreja escreveu para o editor de um jornal e declarou que não faz sentido 
ir aos cultos todos os domingos. “Eu tenho ido à igreja por 30 anos e durante este tempo devo ter ouvido umas 3000 
mensagens. Mas, por minha vida, com exceção de um ou outro, eu não consigo lembrar da maioria deles... Assim, 
eu penso que estou perdendo meu tempo e os pastores também estão desperdiçando o tempo deles”. Esta carta 
iniciou uma grande controvérsia na coluna “Cartas ao Editor”, para alegria do editor chefe do jornal, que recebeu 
diversas cartas, das quais, ele decidiu publicar esta resposta de um outro leitor: “Eu estou casado há mais de 30 
anos. Durante este tempo minha esposa deve ter cozinhado umas 3000 refeições. Mas, por minha vida, com exceção 
de uma ou outra, eu não consigo me lembrar da maioria delas, mas de uma coisa eu sei, todas elas me nutriram e 
me deram a força que eu precisava para fazer meu trabalho. Se minha esposa não tivesse me dado estas refeições, 
eu e nossos filhos estaríamos desnutridos ou mortos. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à Igreja para 
alimentar minha alma e de minha família, estaríamos hoje em terríveis condições espirituais. “Nem só de pão 
viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus”. Mt 4.4. 


