Tema da semana : Andar Sobrenaturalmente João 9:10-11
Pergunte:
Como é andar sobrenaturalmente?
João 9:10-11
Palavra: Vemos na palavra, a curiosidade do povo para saber como aquele cego fora
curado. Ele era um homem de 30 anos, cego de nascença, e era impossível que ele
pudesse ser curado. Um encontro com Jesus muda nossa história e nos faz andar
sobrenaturalmente. Veja a indagação do povo, os questionamentos. Como ter certeza de
que eu vou mesmo andar sobrenaturalmente?
Respostas:
-Sua luta manifesta a glória de Deus - Jo 9.3; Jo 11.4
-Nada te separa de Jesus! Rm 8.38 e 39; Is 59:2
Isaias fala que a única coisa que te separa de Deus é o pecado! A tua luta e a tua dor se
aproximam de Deus, porque um coração contrito e sincero o Senhor não despreza!
-Você permanece em Aliança - Sf 3.
Por conta da Aliança, você viverá das promessas de Deus para tua vida!
ANDAR SOBRENATURALMENTE SIGNIFICA:
-TER A SUFICIÊNCIA DA GRAÇA DE DEUS - 2 Co 12.9
-TER A PRESENÇA DE DEUS NA MINHA GUERRA - 2 Cr 32:7 e 8
-TER QUE DAR SATISFAÇÕES PARA OS OUTROS - Jo 9.10-12

Quebra-Gelo Não Jogue seus sonhos fora
Dê um papel e uma caneta para todos os participantes da célula. Peça para escreverem o
sonho que mais desejam alcançar. Va ministrando em cima disso incentivando a correr
atras dos sonhos, para ajudá-los a escrever. Marque um tempo. Enquanto isso posicione
um cesto de lixo. Terminando o tempo passe o cesto e peça para que eles amassem e
joguem fora. Então você finaliza perguntando o que fizeram. Por que jogaram seus sonhos
no lixo? Vão ter varias respostas. Uma muito interessante que eu aproveitei foi:
- Joguei fora porque você mandou jogar.
Moral: Então, você pode mostrar que é isso que o inimigo quer que você faça. Não
Joguem o seu sonho no Lixo. Deus diz que você é vitorioso.
Frase para o líder

Aprenda a dizer 'não' ao que é bom para poder dizer 'sim' ao que é melhor." (John
Maxwell)
Avisos

Quinta feira Oração 19:30H

Encontro de Fé 20:00H

Domingo 7:30 Aula de musica 8H Oração DEBQ 8:30
Oração 17:30H

