Tema da semana: Crer para Romper João 11:31-46
Pergunte:
O que você entende por ROMPER?
João 9:10-11
Introdução – Não adianta falar em romper sem ter fé para poder romper. A fé é o
diferencial do êxito na vida cristã. Todos os milagres que a Bíblia registra estão
relacionados à fé. Hb 11.6
A incredulidade nos impede de entrarmos no território das
promessas! Como está a tua fé?
1 – VOCÊ CONSEGUE CRÊR NO QUE LÊ NA BÍBLIA OU TEM ALGUMA
DIFICULDADE? –
Jo 11.40
2 – O MILAGRE CORRE ATRÁS DE QUEM CRÊ – Mc 16.17a (Parte “a”)
Biblicamente se você tem fé não precisa correr atrás dos sinais, porque são os sinais que
irão correr atrás de você, eles se tornam algo bem nítido na vida de quem crê.
3 – A FÉ EXIGE ATITUDES – Jo 11.40-41
O túmulo só poderia ser aberto com a permissão de Marta. Se ela não cresse que Jesus o
ressuscitaria ela não teria permitido a remoção e Lázaro continuaria morto. Aprendemos
aqui que a fé reflete nas nossas atitudes. Não basta crer, é preciso agir com os recursos
que temos, crendo que o Senhor irá nos fazer romper. Tudo o que está no nosso alcance
ele não faz. Um anjo poderia ter removido a pedra, era só Jesus mandar, mas deixou isso
aos homens. É preciso crer para romper, mas precisamos fazer a nossa parte. A fé exige
atitudes (Tg 2.26).
Conclusão – Como está a tua fé? As tuas atitudes estão demonstrando fé? Creia que este
ano você vai romper! Você nasceu para vencer! É preciso crer para romper!

Quebra-Gelo Não Jogue seus sonhos fora
Dê um papel e uma caneta para todos os participantes da célula. Peça para escreverem o
sonho que mais desejam alcançar. Va ministrando em cima disso incentivando a correr
atras dos sonhos, para ajudá-los a escrever. Marque um tempo. Enquanto isso posicione
um cesto de lixo. Terminando o tempo passe o cesto e peça para que eles amassem e
joguem fora. Então você finaliza perguntando o que fizeram. Por que jogaram seus sonhos
no lixo? Vão ter varias respostas. Uma muito interessante que eu aproveitei foi:
- Joguei fora porque você mandou jogar.
Moral: Então, você pode mostrar que é isso que o inimigo quer que você faça. Não
Joguem o seu sonho no Lixo. Deus diz que você é vitorioso.
Frase para o líder

Aprenda a dizer 'não' ao que é bom para poder dizer 'sim' ao que é melhor." (John
Maxwell)
Avisos

Quinta feira Oração 19:30H

Encontro de Fé 20:00H

Sábado Encontro de Mulheres crianças e juniores 14h.

