VIVENDO UM NOVO TEMPO” Gn.12:1
Pergunte: Para você o que significa viver “Um Novo Tempo”?
1) Abandonar velhas atitudes;
2) Aceitar novos desafios;
3) Alcançar novos patamares...
Com certeza, podemos fazer do “hoje a penas uma repetição do ontem” ou transformálo numa “oportunidade de viver Um Novo Tempo, vivendo na expectativa de um
amanhã mais dinâmico e produtivo!”
03 INGREDIENTES PRA VIVER UM NOVO TEMPO
1º) MUDANÇA DE POSICIONAMENTO. 2Tm 1.7
Mudanças nos ajudam a romper limitações impostas pela falta de ousadia!
Deus só usa quem ousa. E aceitar mudanças é um ato de ousadia e coragem!
Os corajosos mudam. Os covardes questionam!
2º) MUDANÇA DE VISÃO- Nm. 13.30
As decepções empurram nossos olhos para baixo, mas Deus nos manda erguer os olhos!
O tamanho de nossa herança é diretamente proporcional ao alcance de nossa visão!
Nunca conquistaremos o que não pudermos vislumbrar!
3º) MUDANÇA DE ATITUDE- II Rs 4.26
Mudar às vezes é uma necessidade inadiável!
O que respalda uma visão é o desejo ardente de vê-la se cumprindo!
Nossos pés possuem carimbos de propriedade. A confirmação da vitória só vem pelo
caminhar!

Quebra-Gelo Cante contando
Escolha uma musica para eles cantarem (deve ser a mesma musica para todos)
Junte uns 30 grãos de feijão (ou qualquer outros grãos). O participante deverá cantar a musica em
voz audível para que todos os que estão assistindo escutem e ao mesmo tempo em que canta
deverá mentalmente contar os grãos. se perder a conta, passa a vez.
Quando terminar de cantar, ele deverá dizer quantos grãos ele contou. O líder deverá conferir para
ver se realmente tem a quantidade que ele disse. Se não tiver a mesma quantidade, ele está fora.
Aquele que no final tiver contado mais grãos este será o vencedor.
OBJETIVO: Mostrar como é difícil servir a dois senhores
Frase para o líder
Quem é um manual de regras está apto a lidar com máquinas e não com pessoas.
(Augusto Cury)
Avisos

Quinta feira Oração 19:30H

Encontro de Fé 20:00H

Sábado Tenda de Oração com jejum das 9 às 12H.
Domingo: não haverá aula de musica. Culto de Ceia ás 10 e 18H
* Colabore com nossos projetos: Cestas básicas e Puxando a Rede

