O DIA DA VISÃO MATEUS 9:37-38
Faça e leitura do texto de preferência em duas versões e coloque em discussão o
entendimento dele.
Lance as perguntas e deixe comentarem:
1) POR QUE JESUS MANDOU ORAR PARA DEUS ENVIAR MAIS TRABALHADORES PARA A
SEARA?
2)VOCÊ ACHA QUE ESSAS PALAVRAS TEM INFLUÊNCIA SOBRE SUA VIDA? POR QUE?
3)VOCÊ ACHA QUE FOI ESCOLHA SUA ESTA AQUI NA CÉLULA?
4)PARA QUE VOCÊ ACHA QUE JESUS TE ESCOLHEU?
5) VOCÊ ACHA QUE OS FRUTOS INTERFEREM EM SUAS VITÓRIAS PESSOAIS?
Leitura João 15.16
RESUMO: Quando não entendemos para onde Deus quer nos levar, pegamos qualquer caminho,
e achamos que é o caminho certo. Quando há dúvidas em qualquer área da nossa vida, toda
nossa vida para. Se a dúvida entra em qualquer área da vida, ela não para só aquela área
especificamente,a dúvida para todas as áreas da nossa vida. Por isso, é muito importante
entendermos a visão, o propósito que DEUS tem para nossa vida.

Quebra-gelo Grupo aberto

O LÍDER pede a duas ou três pessoas que saiam da sala por alguns instantes. Com o grupo que
fica combinará que eles formarão um círculo apertado com os braços entrelaçados e não deixarão
de forma nenhuma os componentes que estão fora da sala entrar no círculo. Com os componentes
que estão fora o professor combinará que eles devem entrar e fazer parte do grupo. Depois de
algum tempo de tentativa será interessante discutir com o grupo como se sentiram não deixando
ou conseguindo entrar no grupo.
COMPARTILHAR: Muitas vezes formamos verdadeiras "panelas" e não deixamos outras pessoas
entrar e se sentir bem no nosso meio. Como temos agido com as pessoas novas na igreja?.)

Frase para o líder
“Liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquias. Trata-se de uma vida que influencia
outra” – John C. Maxwell.
Avisos
Próximo domingo é batismo, veja se tem candidatos que ainda não receberam instrução.
Motive na Palavra aqueles que não são batizados!!!!!
Reforçe sobre a Festa Gastronômica. (venda de convites, doações, divulgação)

