MENSAGENS PARA CÉLULA
Tema: Rompendo com as feridas da alma para viver
o melhor de Deus.
Quebra Gelo:
Peça ao grupo que feche os olhos. Agora peça que cada um pense na ferida que continua
machucando até hoje (deixe um louvor ao fundo, baixinho e suave. Dê um minuto ao grupo).
Agora pergunte: Será que esta ferida está te impedindo de avançar nos dias de hoje?
Aprendemos no culto que, por vezes, não vivemos o melhor de Deus por não, nos permitirmos
ser curados ou, por não obedecermos ou, por não controlarmos as nossas emoções.
TEXTO: Isaías 43:18 e 19
Vamos falar de homens e mulheres que passaram por vários momentos de dor, mas que
decidiram lutar, reconhecendo os seus erros e entendendo que, para conseguir alcançar os
sonhos de Deus, teriam que tomar atitudes radicais.
1 – Sara (Gênesis 12:1,2) – Abandonou o passado e focou no futuro:
 Que atitude você precisa tomar hoje para abandonar, de vez, o passado?
Sara deixou a sua incredulidade para viver o melhor de Deus.
2 – Ana (1 Samuel 1:20) – Resistiu a humilhação e viveu a exaltação:
 Como reage quando se sente humilhado?
Quando Ana se sentiu humilhada, ela honrou e alcançou o melhor de Deus.
3 – Ester (Ester 1) – Rejeitou os complexos para viver uma vida de rainha:
 Quais os complexos que você precisa rejeitar hoje?
Ester tinha todos os motivos para ter uma vida fracassada, mas ela decidiu ter uma vida vitoriosa.
4 – Jacó (Gênesis 32) – Quebrou o passado para viver o futuro:
 O que você precisa abrir mão do seu passado para que viver o melhor de Deus?
Jacó estava disposto a ser curado e decidiu obedecer a Deus.
Conclusão: Todas as pessoas citadas foram pessoas normais, como você e eu, sujeitas às
mesmas situações e problemas. Talvez, o que nos diferencie, seja a forma como lidamos com as
situações. Eles foram “quebrados” para serem transformados. Deus está te convidando a um
nível maior de intimidade. Não desista nunca!
(Junte o povo com imposição de mãos e orem por milagres)
Programação Semanal
 Terça – Feira – Culto do TADEL
 Terça – Feira – Curso Avançar
 Oração diária de 5 as 6h da manhã
 Todo domingo na igreja:
 Culto de Celebração as 10:00h.
 Culto de Celebração às 19:00h.
 Rede Jovem:
o Carnê para o acampamento de férias no balcão
o 27/05 – Entre nós (à partir das 14h)
– R$15,00 – procurar ingrid e Renata
 12/06/2017 – Jantar dos Casais (sede)
 Inscreva-se no canal do YouTube: Liderança de Sucesso e receba toda semana mensangens para
abençoar sua liderança.

