
 

DEUS DESEJA DAR VITÓRIA 2 Crônicas 32 
 

O texto de   2 Crônicas 32 diz que o Rei Ezequias sabia que o Rei da Assíria iria atacar 
Jerusalém, mas mesmo sabendo que o exército adversário planejava esse ataque ele não 
temeu,    pois sabia que quem ia guerrear por eles era o grande Senhor dos exércitos. 
Há momentos em nossas vidas que tememos às lutas e às adversidades que estão por vir 
ou até mesmo que estamos passando, mas temos que crer que o Senhor Jesus nos formou 
para sermos mais que vencedores. Assim como o Rei Ezequias temos que ter uma fé e uma 
confiança inabalável em Deus.  
 
-Vamos falar francamente sobre nossas atitudes? -envolva o grupo 
 
1-VOCÊ CRÊ QUE NÃO ESTÁ SÓ? -   Sl 37:5 
 
2-VOCÊ CONFIA NO AGIR DE DEUS? - Salmos 125:1 
 
3-VOCÊ COSTUMA MURMURAR? OU SOMENTE ESPERAR?  João 6:43 
 
CONCLUSÃO: Deus deseja dar vitória, mas só alcançamos quando agimos de acordo 
Com as instruções da Palavra.  Mateus 7:7 
Não cesse de orar, não deixe de buscar, não deixe de adorar, pois todas as coisas são 
possíveis aquele que crer que o Senhor Jesus é capaz de dar a vitória. 

Quebra-Gelo Entrevista 
1-Além da vida eterna, o presente mais inesquecível que já recebeu foi... 
2-Se você pudesse voltar no tempo da sua vida, o que mudaria? 

Frase para os membros 
Quatro leis do visitante: 
• 1ª LEI - Os visitantes “não caem do céu”. 
• 2ª LEI - A presença de visitantes não é uma questão mística, destino, revelação, etc. 
• 3ª LEI – Raramente o Espírito Santo vai impelir alguém sobrenaturalmente para participar 
de uma célula, sem ser convidado. 
• 4ª LEI - A visita de pessoas à sua célula está diretamente relacionada à um convite.  

Avisos 
 
Quinta feira 19:30h  Oração      Encontro de Fé 20h                                                              
Em julho iniciamos as aulas de batismo pela manha e à tarde também.  Vamos arrebanhar 
os candidatos!!!  
  
 
 
 


