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Quebra Gelo:
Pergunte a alguns do grupo: O que você já fez que exigiu muita coragem?
TEXTO: Hebreus 11:8
O livro de Hebreus fala a respeito de homens de fé que alcançaram promessas
grandiosas através da iniciativa e fé, como Abraão que ficou conhecido como o pai
da fé. Em toda a Bíblia, percebemos que os heróis superavam o seu medo. Antes de
estudarmos sobre o medo, vamos ver aspectos importantes sobre a coragem:
1 – A coragem começa com uma batalha na mente: Como pensamos quando há
uma situação difícil, que nos assusta, para resolvermos?
2 – Coragem é fazer as coisas direito e não apenas fazer da melhor forma:
Como reagimos quando estamos em tempos de desafios ou confrontos? Reagir bem
na hora que está tudo bem é fácil, mas passar pela dificuldade como Deus quer, não.
3 – A coragem de um líder inspira o comprometimento dos seguidores:
Pergunte ao grupo: Por quê?
4 – A sua vida se expande na proporção de sua coragem: Temos tido a coragem
de andar conforme a vontade de Deus? O que isso significa?

Quebra Gelo:
Pergunte a alguns do grupo: O que você já fez que exigiu muita coragem?
TEXTO: Hebreus 11:8
O livro de Hebreus fala a respeito de homens de fé que alcançaram promessas
grandiosas através da iniciativa e fé, como Abraão que ficou conhecido como o pai
da fé. Em toda a Bíblia, percebemos que os heróis superavam o seu medo. Antes de
estudarmos sobre o medo, vamos ver aspectos importantes sobre a coragem:
1 – A coragem começa com uma batalha na mente: Como pensamos quando há
uma situação difícil, que nos assusta, para resolvermos?
2 – Coragem é fazer as coisas direito e não apenas fazer da melhor forma:
Como reagimos quando estamos em tempos de desafios ou confrontos? Reagir bem
na hora que está tudo bem é fácil, mas passar pela dificuldade como Deus quer, não.
3 – A coragem de um líder inspira o comprometimento dos seguidores:
Pergunte ao grupo: Por quê?
4 – A sua vida se expande na proporção de sua coragem: Temos tido a coragem
de andar conforme a vontade de Deus? O que isso significa?

Mas, e quanto ao medo? O que é o medo? (espere por respostas) E quando o medo
domina a mente de alguém, o que pode acontecer?
1 – O medo distorce a visão e paralisa a pessoa: A pessoa vê o que não existe.
2 – O medo limita o crescimento: A pessoa não alcança as promessas de Deus.
3 – O medo faz a pessoa fugir ao invés de enfrentar os desafios: Temos fugido?
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E, como podemos superar o medo?
Aceitando os desafios, não acreditando nas mentiras que satanás lança em nossas
mentes e não tirando os olhos de Jesus.
Conclusão: Precisamos nos esvaziar qualquer tipo de medo que nos impede de
alcançarmos a promessa que Deus tem para nós. Precisamos acreditar que Deus é
conosco e, com iniciativa, coragem e fé enfrentarmos os desafios, amém?!
Oferta: 2 Coríntios 6 ao 15
Oração Final: (10 min)
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NÃO DEIXE DE COMPARTILHAR OS AVISOS COM OS MEMBROS DA SUA CÉLULA!
LÍDER, OS VERSÍCULOS CITADOS EM CADA TÓPICO É PARA VOCÊ ESTUDAR PARA COMENTAR EM SUA REUNIÃO.
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