
Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde 
cada membro é um sacerdote e cada casa uma extensão 
da igreja, conquistando, assim, a nossa geração através 

de células que se multiplicam uma vez ao ano, para a 
Glória de Deus. 

 

 

  
 
 
 
 
EDIFICAÇÃO PARA A CÉLULA – 17.03.2019 
 
TEMA:  “SETE GRANDES BENEFICIOS DA CRUZ DE CRISTO”                                       PR. SILVIO GALLI                                                                                                           
                                                                                                                                                  
 SUGESTÃO QUEBRA-GELO:   
“Conte-nos o que você aprendeu sobre si mesmo nos últimos tempos.”   
                                                                                                                            

LOUVOR/ADORAÇÃO:  “Foi na Cruz(André Valadão) Creio que Tu És a cura(Gabriela Rocha)  
 
DIZIMOS/OFERTAS:  Chamados para prosperar.  
 

1. Deus tem prazer na prosperidade de seus servos.  (Salmo 35.27)  

2. Deus deseja que seus filhos sejam prósperos em todas as coisas. (III João 1.2) 

3. Deus deseja que nossas ofertas sejam expressões da nossa prosperidade. (ICo. 16.2)  

EDIFICAÇÃO:  Sete Grandes Benefícios da Cruz de Cristo.                                                                           
“Mas longe de mim, gloriar-me, senão na Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo 
está crucificado para mim, e eu, para o mundo.”  (Gálatas 6.14) 
 As duas dimensões da Cruz de Cristo:  

1. A Cruz de Cristo tem haver com aquilo que chamamos de vida pós-morte. (ICo.15.19)  

Existem três possibilidades na vida pós-tumulo:                                                                                     

A primeira é que sua vida acaba no túmulo. Tudo que temos são os anos de vida física.                 

A segunda é que depois da morte você deixa de ser pessoas e vira essência.                                    

No universo todo existe uma “energia cósmica” que você se mistura e deixa de existir 

como pessoa. Como uma gota que cai no oceano, e passa a fazer parte do todo.                             

A terceira é a vida após morte pela ressureição. A Bíblia diz que sou uma pessoa que entro 

na existência e quando morrer eu volto à vida pela ressureição. Esta é a afirmação do 

evangelho e nossa convicção cristã. 

2. A Cruz de Cristo tem tudo à ver com nossa existência física.                                                                

A Cruz de Cristo transforma absolutamente quem somos. Transforma a nossa consciência. 

A Cruz de Cristo transforma nossa maneira de ser e existir. Nos dá um novo significado em 

nossa maneira de viver.                                                                                                                                    

A nossa experiência com a Cruz de Cristo é determinante e fundamental em nossa vida 

como cristãos que somos.                                                                                                                           

Sete Benefícios da Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo nesta dimensão física e histórica:  



PRIMEIRO GRANDE BENEFÍCIO – O AMOR    (Romanos 5.8)                                                                

A partir do nosso encontro com Jesus nós associamos Deus com poder, soberania, 

autoridade. Deus não é apenas isto: Deus é amor!                                                                                  

Deus escolheu fazer apenas o que o amor pode fazer. O amor define Deus para nós.  

Quem se encontra com a Cruz de Cristo perde o medo de Deus.                                                         

“No amor não há medo; o amor totalmente verdadeiro afasta o medo.” (I João 4.18)  

SEGUNDO GRANDE BENEFÍCIO – A GRAÇA                                                                                                

A Boa Vontade de Deus é unilateral. É dele para conosco e não depende do que fazemos 

ou deixamos de fazer.                                                                                                                                     

A Graça de Deus para conosco, está acima de qualquer relação de barganha, negociata, de 

discussão de mérito ou demérito.                                                                                                                     

Se alguém quiser te manipular e disser que tens que fazer alguma coisa para que Deus te 

abençoe, pode dizer: Arreda-te de mim satanás maldito.                                                               

TERCEIRO GRANDE BENEFÍCIO – A SALVAÇÃO                                                                                           

A Cruz de Cristo nos coloca na condição de: Admitirmos a nossa limitação. Nossa fraqueza. 

Nossa incompetência. A Cruz de Cristo nos revela isto. Na Cruz de Cristo há salvação. 

QUARTO GRANDE BENEFÍCIO – O PERDÃO                                                                                         

Quando encontramos com a Cruz de Cristo sentimos o perdão de Deus nos dizendo:                  

“Eu sei que você não é perfeito. Eu sei que você não é tudo que Eu gostaria que fosses.                

Eu sei que você não consegue tudo que deves fazer.”  Mas eu te perdoo!                                   

Aprendemos que o perdão é continuar a nos relacionar com Ele apesar de nossas 

imperfeições.                                                                                                                                                    

QUINTO GRANDE BENEFÍCIO – A MISERICÓRDIA                                                                                                        

A misericórdia de Deus é a oportunidade constantemente renovada de recomeçarmos a 

vida. De começarmos cada manhã como se fosse á primeira vez.                                                         

O meu pecado de ontem não determina quem sou hoje. Não determina o meu prazer e 

satisfação do relacionamento de hoje com Deus. Porque a misericórdia de Deus oferece 

para nós a constante oportunidade de recomeçar.   (Lamentações 3:21-22)                                                                                                 

SEXTO GRANDE BENEFÍCIO – A LIBERTAÇÃO  (Colossenses 2:14-15)                                                  

O mundo é povoado por espíritos maus. A Bíblia os chama de espíritos imundos, demônios 

Mas, a Bíblia diz também, que na Cruz, foi pago todo o escrito de dividas que tínhamos. 

Quem se encontra com a Cruz de Cristo rompe com o mundo das trevas.                                            

E é liberto da ação dos espirito da maldade, demônios e dos espíritos imundos.                     

SÉTIMO GRANDE BENEFÍCIO – A CURA (Isaías 53.5)                                                                                          

Os sinais que foram derramados sobre a Igreja no livro de Atos também podem ser 

derramados na Igreja de hoje.  Temos direito a isto pela morte de Jesus na Cruz.  

CONCLUSÃO: Será que em nossa experiência espiritual de fato nos apropriamos dos 

benefícios da Cruz?                                                                                                                                      

Quais dos benefícios da Cruz aqui falado que você ainda não se apropriou?                                             


