É TEMPO DE ROMPER. EC 3.1-8
Pergunte: Você já usou expressões como: “o tempo passou voando”? Em qual situação?
Depois faça a leitura biblica.
1-Pergunta: Você acha que, o que Deus quer fazer em você, e através de você só
depende dEle?
1– VOCÊ FOI CHAMADO PARA ROMPER – Jo 9.4
Sabia que você tem uma missão?…ser e fazer discípulos (Mt 28.18-20).
Você pode obedecer ou não, depende de você (relativo segunda pergunta). Você foi
chamado para romper barreiras no evangelismo.
3– DEVEMOS APROVEITAR BEM CADA OPORTUNIDADE – 2Tm 4.2
Acredita que falamos do que estamos cheios? Se sim, as pessoas ao seu redor tem
ouvido
Sobre a vida abundante em Cristo? Ef. 5.16
4– NÃO DEIXE PARA DEPOIS O QUE DEUS PEDE PARA FAZER AGORA – Ec 9.10
Você se considera um bom administrador do seu tempo?
A bíblia diz que priorizar tempo para Deus é opção sábia Mt 6.33
Conclusão – É tempo de romper, peça a Deus sabedoria para administrar seu tempo e
não perca nenhuma oportunidade de falar de Jesus. Fale a tempo e a fora de tempo. O
tempo passa e nós voamos, portanto, não deixe para depois o que Deus pede para você
fazer agora. Você foi chamado? Você ama a Deus? A Bíblia diz que todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados
segundo o seu propósito (Rm 8.28).

Quebra-Gelo ““Cântico que me marcou”

Qual o cântico que retrata o momento que você está vivendo hoje? Por que? (Ex.:
rompendo em fé. Porque eu estou vivendo um momento de conquista em minha vida.
Cada pessoa deve cantar pelo menos o início do cântico.
Frase para o líder

Que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal posso oferecer no trabalho do Reino?
Avisos

- Lembre: as pessoas não virão sozinhas. É necessário uma ação de convites, visitas, e
intercessão.
- Quinta feira Intercessão 19:30h Encontro de Fé 20h

