“A PROSPERIDADE DA ALMA” 3ª João 2
Lance a pergunta: 1- O que você entende por prosperidade?
Tradução segundo concordância Strong: (você pode recortar e distribuir)
ter uma viagem rápida e bem sucedida, conduzir por um caminho fácil e direto;
2) garantir um bom resultado
3) ser bem sucedido.
Sobre o Texto: em outras palavras: “Quero que você prospere TANTO QUANTO sua alma é
próspera”. Gaio era tão espiritual que Paulo deseja a ele o mesmo nível em bens
materiais.
Para fixar na mente: Entender a prosperidade da alma é um passo importante para se
prosperar nas circunstâncias, uma vez que o que provamos por dentro pode determinar a
dimensão do que provaremos por fora. (você pode entregar esta frase escrita para
guardarem)
2-VOCE ACHA QUE DEUS QUER ISSO PARA NÓS? (deixe responderem) Leia Mt 7.11
3-A PROSPERIDADE PODE SE TORNAR EM MALDIÇÃO? O exemplo de Uzias:
II Cr 26.5 -Com a bênção de Deus, Uzias alcançou aquilo que, sozinho, não teria alcançado
II Cr 26.16 -A fama, o prestígio, a promoção, as conquistas e o dinheiro o levou a ruína.
Muitos terminaram longe de Deus e sem estas coisas.
Você conhece pessoas como Uzias? .... Paulo diz sobre isso: I Tm 6.9-10
Conclusão: Passamos a viver a prosperidade interior quando Deus é nosso maior valor, e O
colocamos (com seus valores) antes de qualquer outra coisa. Um dos textos bíblicos que
melhor reflete este equilíbrio (da prosperidade externa ser proporcional à interna), é a
declaração do Senhor Jesus Cristo sobre colocar o reino de Deus em primeiro lugar: Mt 6.3
Quebra-Gelo “Motivando a leitura bíblica”
Faça várias tiras de papel e numere: 1, 2, 3, 4 ... e assim por diante.
Dobre cada tira e misture, depois distribua a todos os membros da célula.
Dependendo do número tirado, a pessoa irá ter que falar ou ler o número de versículos estipulados.
Objetivo: "Motivar a leitura Bíblica, pois ela é a base da nossa Fé"
Frase para o líder
"O grande líder é aquele que está disposto a desenvolver as pessoas até o ponto em que elas eventualmente
o ultrapassem em seu conhecimento e habilidade. “ (Fred A. Manske)
Avisos
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