CARACTERÍSTICAS DE QUEM VAI TER UMA JORNADA FELIZ Esdras 8.21-23
Leia se possível em duas versões.
RESUMO: (nao leia para todos!!L é só para seu entendimento) Antes de sair para uma jornada
de 1500km Esdras para, juntamente com o povo às margens do rio Aava, ora e jejua por três
JORNADA FELIZ. Esdras 8.21-23
dias, pedindo
a Deus estas três coisas: Proteção pessoal, proteção para a família e proteção para todos os seus
bens. Esdras fez esses três pedidos porque sabia que havia inimigo no caminho. Ele sabia que
alguns inimigos, só a mão do próprio Deus pode nos livrar deles. Todos nós temos inimigos. Por
menor que sejamos, todos nós temos inimigos.
Eles querem nos destruir, por isso, precisamos da proteção de Deus. E a bíblia diz que Deus
moveu-se por causa das orações e do jejum de Esdras e do povo. Se Deus moveu-se pelas
orações deles, Ele irá se mover se nós orarmos e jejuarmos, pedindo a proteção dele sobre nós,
nossa família e todos os nossos bens. Existem 2 características naqueles que irão ter uma
jornada feliz. Não são aqueles que "querem ter" e sim, aqueles que "com certeza irão ter" uma
jornada feliz.

Ponha em discussão:
1) COMO VOCÊ AGE DIANTE DAS OPORTUNIDADES DA VIDA?
2) CONSEGUE EQUILIBRAR O TEMPO DE ORAR E O TEMPO DE AGIR?
2) O QUE VOCÊ PENSA SOBRE A DÚVIDA? Em que ela pode atrapalhar na sua jornada?
Não deixe a dúvida entrar em sua vida. Guarde a sua fé. Você pediu a ajuda de Deus, não
duvida dele. devemos ter um escudo especial para proteger a nossa fé, dos dardos
inflamados do diabo. Efesios 6.1
Quebra-gelo Indiferença e desprezo

Distribua uma folha de papel e caneta para cada participante. Peça para que façam um desenho:
escolha o tema e atribua um tempo. Todos irão desenhar o melhor que puderem. Vão caprichar
e fazer o desenho mais perfeito da face da terra, superando o do colega. Ao final do tempo
estipulado, simplesmente mande cada um jogar o seu desenho fora. ATENÇÃO: Você poderá ser
massacrado, pois todos vão ficar atônitos, incapaz de aceitarem o fato de desfazer de algo no
qual colocaram todo o seu empenho. Mas não é assim que fazemos quando não damos a
atenção devida ao cliente/ Aos colegas? Aos nossos filhos, quando tentam nos mostrar algo e
ficamos indiferentes? Como podemos cobrar algo que não podemos dar?
Frase para o líder
“Liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquias. Trata-se de uma vida que influencia outra” – John C.
Maxwell.
Avisos
Quinta-feira 19:30h Oração 20h Encontro de Fé.
Atenção!!! Domingo dia 01 é a Ceia do Senhor!!
E no outro sábado dia 07 é nossa consagração das 9h às 12h
Aula de Batismo a partir do segundo domingo 08/09 às 8:30 e 17h. será necessário você agendar o
horário que o candidato prefere e passar para o Vinicius.

