Segure-se (Mateus 14:22-33)
Vivemos em tempos difíceis, problemas da ordem moral, espiritual e financeiro atingem o
mundo inteiro. Cada ser humano tem sofrido; principalmente o cristão, que quer viver na
presença de Deus.
1-Alguma tempestade já te afastou temporariamente de Deus?.
2- O que precisamos pedir na hora da tribulação?
(vs. 26) Não peça a Deus para te livrar das tribulações, mas para te dar poder sobre as
tribulações. Muitas vezes ficamos desanimados, quando olhamos para as tempestades e
não para o Senhor. (vs. 30).
3- O que fazer na hora da tempestade? (Hebreus 12:2)
4- O SENHOR NOS DÁ PODER PARA ANDARMOS SOBRE TODAS AS
TEMPESTADES. (vs. 28)
Quando olhamos para Jesus Ele nos capacita a andar sobre as tempestades da vida e não
afundamos. O Senhor nos dá poder. (Lucas 10:19)
5-Alguém tem um testemunho de como ficou mais maduro ou experiente depois de
uma tempestade? (vs. 32-33)
Conclusão: Não tenha medo das tribulações. Elas vão passar e logo você receberá a
coroa da vida do próprio Senhor Jesus. Aprenda com as tribulações, aprenda com as
tempestades da vida.
E se eu cair? e se eu chorar? e se de repente, as minhas forças acabarem? Segure em
Jesus, segure-se Nestas Palavras, Segure-se sabendo que grandes coisas estão por vir.
Porque se cair, continue segurando, e não tenha medo, porque Ele estará segurando você
também. Ele é Aquele que nunca lhe deixará no chão! (Salmos 37:24)
Quebra-Gelo Vamos varrendo
Objeto: 1 vassoura. Cada um pega a vassoura e começa a "varrer" e vai dizendo da sua
vida coisas que não quer mais.
Moral: Ter a oportunidade de conhecer o coração dos membros para que possam estar
orando pelo outro e também um período de alegria, pois sempre tem um que "varre" de
forma engraçada ou diferente! reunião.
Frase para o líder
"A vida é como andar de bicicleta. É impossível manter o seu equilíbrio quando ela está
parada."
Avisos

Quinta feira 19:30h Oração
Encontro de Fé 20h
Domingo Aula de música 7:30 Oração 8:00h DEBD 9H
Culto da Família 10 e 18h
Aula de Batismo 8:30 e 17h - encaminhe os candidatos para o Igor
ATENÇÃO!!!!! PREPAREM-SE!!!! 12 de novembro: Encontro Geral de Célulasprepare sua turma com muita alegria e criatividade !

