Programação Semanal











Segunda – Curso de Batalha Espiritual – 19:30
Terça – Feira – TADEL e AVANÇAR as 20:00h
Oficina de Louvor – 08/10/2016
Oração diária de 5 as 6h da manhã
Todo domingo na igreja:
Culto de Celebração as 10:00h.
Culto de Celebração às 18:00h.
AVANÇAR 8:30
Torre de oração das 7h as 19h
Inscreva-se no canal do YouTube: Liderança de Sucesso e receba toda
semana mensangens para abençoar sua liderança.
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Tema: Perdão a chave para o recomeço!
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Quebra Gelo:
O que significa perdoar para você? (Pergunte aos membros da célula de forma breve)

TEXTO: Gêneses 23: 33-34

Aprendemos com José que o perdão é a chave para grandes recomeços em nossa vida.
Muitas pessoas não conseguem recomeçar ou crescer em áreas na sua vida por falta de
perdão.
O que José passou:
1 – Foi vendido pelos seus irmãos: Qual atitude você acredita que precisa tomar?
2 – Foi ferido por quem ele amava: O que o perdão pode proporcionar na vida de uma
pessoa ferida?
3 – Foi desacreditado por alguém que ele estava buscando o bem (José na casa de
Potifar): O segredo de José foi perdoar Potifar por ter lançado ele na prisão por algo que ele
não havia feito. Como nos sentimos quando conseguimos liberar perdão?
4 – Foi desacreditado pelos de sua própria família: Como devemos reagir quando nos
sentimos assim para que possamos viver as bênçãos que Deus tem para nós?
O que o perdão de José e o perdão de Jesus trouxeram de benefício para nós:
1- Restauração para família: A única forma do diabo não operar em seus relacionamentos
com a família e amigos é através do PERDÃO.
2 – Perspectiva de um futuro melhor: Você estará livre para crescer.
3 – A paz reina entre os que se amam: Tudo o que pode contaminar o seu relacionamento
familiar e com seus amigos será lançado no lixo.
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Conclusão: Para que o nosso coração não se torne um depósito de lixo, que só prejudica a
nossa vida, será necessário termos um coração que perdoa. Jesus nos perdoou. Para
receber o perdão do Pai é necessário perdoar os que nos machucam (Mateus 5:9).
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Oferta: Quando temos um coração liberal no Reino de Deus, as janelas dos céus se abrem
sobre nossa vida e a nossa casa. Seja fiel no que Deus tem confiado em suas mãos que Ele
te levará a coisas maiores.
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