O PODER DA PALAVRA Prov. 18.20,21
Introdução: Nossas palavras são como material de construção, liberamos para construir uma
vida, uma família melhor, boa e abençoada ou liberamos palavras para destruir uma vida, família
pior, ruim ou amaldiçoada.
1- Nossas palavras são sementes, que inevitavelmente produzirão frutos;.
2- Aquilo que semeamos é aquilo que colhemos, ninguém colhe abacates de um limoeiro, nem
uvas de uma laranjeira.
3- Deus nos deu a oportunidade de semearmos o nosso futuro com nossas palavras.
4- Cada área da nossa vida representa um solo:
* vida pessoal: como nos vemos. estou bem?
* vida familiar: cônjuge e filhos. como estão?
* vida profissional: quais meus sonhos e projetos?
* vida emocional: que pensamentos ocupam minha mente?
* vida espiritual: o quanto tenho me dedicado a Deus?
5- Que palavras temos liberado em cada uma dessas áreas?
6- Estamos comendo hoje o que semeamos ontem.
7- Amanhã comeremos o que estamos semeando hoje
Conclusão: Que possamos atentar para a palavra de Deus e usar nossas palavras para produzir
vida e não morte em todas as áreas de nossa existência e sobre nossa família!!!

Quebra-Gelo “Qual é o seu versículo?”
Material: Balões; Papel; alguma balas para prêmio
• Recorte o papel em tiras de modo que seja possível colocá-las dentro dos balões;
• Escolha alguns versículos e no papel escreva uma palavra que esteja contida no verso escolhido. Ex: “Disse-lhe
Jesus: ‘Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.'” João 14:6. Desse
versículo pode ser escolhida a palavra Caminho, ou Verdade, ou Vida.
• Coloque os papéis com as palavras dentro dos balões, encha-os e os coloque em algum local no ambiente da
reunião;
Desenvolvimento:
• Separe a célula em grupos (dois ou mais);
• Cada grupo deve eleger um líder;
• O líder terá que ir até o local em que estão os balões, escolher um, estourar e ler o papel para seu grupo;
• O grupo deve recitar um versículo que possui aquela palavra;
• No final, o grupo que acertar mais ganha o prêmio.
• Fique a vontade para modificar essa dinâmica e adequá-la à realidade do seu grupo.

Frase para o líder
Um líder é um vendedor de esperança.

Avisos

Quinta-feira 19:30h Oração 20h Encontro de Fé
Domingo: aula de música 7:30 8:00H Consagração DEBQ 8:30H

