“O que eu preciso mais do que comida?
FAÇA A PERGUNTA E DEIXE RESPONDEREM...
Ler Mateus 4.4. O que a Palavra pode fazer?: (sugiro colocar em papeis e distribuir
para eles falaram) gera a vida, cria a fé, produz mudanças, afugenta o Diabo, realiza
milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria,
supera a adversidade, derrota a tentação, infunde esperança, libera poder, limpa nossas
mentes, cria as coisas e nos garante o futuro eterno. Você deve considerá-la tão essencial
para sua vida como a comida.
1- Existe crente anoréxico?
Para sermos discípulos saudáveis a Palavra deve ser prioridade João 8:31
Na vida cotidiana, permanecer na Palavra de Deus inclui três atividades:
a- Aceitar sua autoridade. (pergunte: como?)
A Bíblia deve sempre deve ter a primeira e a última palavra em minha vida. Lc 5.5
b- Devo assimilar sua verdade. (como?)
Não basta acreditar na Bíblia; devo preencher minha mente com ela.
Existem cinco maneiras de fazer isso: você pode recebê-la, lê-la, pesquisá-la, relembrá-la e
refletir sobre ela. Js 1.8
c- Devo aplicar seus princípios. (como?)
Devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil João 13:17
“A Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar
nossa vida”
Quebra-Gelo Incêndio
O Material: Um feixe de 16 varinhas (pode-se usar palitos de churrasco ou sorvete)
1. Pedir que um dos participantes pegue uma das varinhas e a quebre. (o que fará facilmente).
2. Pedir que outro participante quebre cinco varinhas juntas num só feixe (será um pouco mais
difícil).
3. Pedir que outro participante, quebre todas as varinhas que restaram, se não conseguir, poderá
chamar uma outra pessoa para ajudá-lo.
4. Pedir que todos os participantes falem sobre o que observaram e concluíram.
5. Terminar com uma reflexão sobre a importância de estarmos unidos.
Frase para o líder
Conheça bem o seu pessoal. Você só poderá saber da capacidade de sua célula conhecendo as
pessoas que a compõem, isto é, suas habilidades, talentos, aspirações profissionais, deficiências
etc. Isto é básico para quem aspira ter uma célula motivada e atuante.
Avisos
Quinta feira: Oração 19:30h. Encontro de Fé 20H
*Precisamos muito da colaboração de todos para a manutenção do Projeto Puxando a Rede
*Durante todo mês de outubro estaremos com atividades especiais para as crianças. Se alguém
desejar doar doces ou brinquedos muito nos ajudará.

