
																Tres Passos Para Resultados Permanentes   
 
Deus quer que você seja livre de toda prisão - seja vício, depressão, enfermidade ou 
miséria.  
Esses próximos quatro passos podem fazer com que você obtenha tudo o que Deus tem 
para sua vida: 
 
1 - TER JESUS COMO SEU SENHOR.  (pergunte: como é isso?) 
(I João 5.1-4)  
Faça de Jesus o Senhor de tudo em sua vida; do seu espírito, da sua alma e do seu corpo.  
 
2 - COLOQUE A SUA FÉ E SUA ESPERANÇA NO SENHOR. (pergunte: como esta sua 
fé?) 
 (II Coríntios 10.4-5)  
Muitas vezes colocamos a nossa fé e nossa esperança nas coisas terrenas, carnais: 
comprimidos, exames, condição econômica. Quando colocamos fé nessas coisas, 
pensamos que elas vão vencer as nossas batalhas. Por isso, coloque a sua fé e esperança 
em Deus. É o único caminho certo para a vitória. 
 
4 - ANDE NO ESPÍRITO  (pra você, o que é andar no Espirito?) 
(Gálatas 5.16) 
Quando você anda no Espírito, você não busca satisfazer os desejos carnais. No entanto, 
você desenvolverá os frutos do Espírito à medida que se encher da Palavra de Deus e 
descobrir quem você é em Cristo. É o fruto do Espírito - amor, alegria, paz, longanimidade, 
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio - que dá a você poder para 
vencer.  

Quebra-Gelo Minha vida num objeto 
Antes de começar a reunião o líder deve ter escrito em etiquetas adesivas alguns “rótulos” que 
damos às pessoas, definições que a sociedade tem das pessoas, às vezes por sua aparência. 
Depois que um clima agradável estiver entre todos, e todos estiverem sentados, peça para que 
todos fechem os olhos e não abram para não estragar a brincadeira. Enquanto as pessoas estão 
com os olhos fechados, cole na testa de cada um uma etiqueta escrita um desses “rótulos”. Depois 
que as etiquetas são coladas na testa de cada participante, de modo que ele não veja o que está 
escrito na sua etiqueta, mas veja o que está escrito nas etiquetas dos outros. Peça para todos 
abrirem os olhos e diga que eles não podem dizer o que está escrito na testa do outro se não 
acaba a brincadeira. Pede-se então que os participantes conversem entre si tratando o outro como 
se ele fosse o que está escrito em sua testa, na sua etiqueta, como ele é rotulado pela sociedade 
(pode-se dividir em subgrupos). Após um tempo, o líder da célula deve pedir a todos para se 
sentarem em círculos e pedir que cada um diga se descobriu o que está escrito na própria testa, e 
como se sentiu sendo tratado assim. Rotulos marcam e machucam. Não deixe os outros dizerem 
antes da pessoa tentar descobrir.  Sugestões de alguns “rótulos” muito comuns na sociedade: 
Drogado; Roqueiro; Crianção; bandido; alcoólatra; mendigo; mauricinho/patricinha; tristonho; chato; 
louco; surdo; alienado; maluco; bobo; etc. 

Avisos 
Quinta feira  Oração 19:30   Encontro de Fé  20H                                                              
Domingo manha:       7:30H aula de musica       8H oração          DEBD 8:30H 
Culto da Familia  10H 
 
Domingo Tarde:  17:30 oracao      Culto da Familia 18H  
 
 
 


