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LÍDER: PRESTE CONTA DE SUA CÉLULA AO SEU SUPERVISOR! 

            
        

 

    

12/02 – Rede de Mulheres 

14/02 – PRIMEIRO CULTO MATINAL DA IBAE – LOGO APÓS A EBD 

 

Você se cansa das coisas que tem que fazer? Você está cansado de 

sempre ter que resolver os mesmos problemas? 

 

Muitas vezes passamos por dificuldades em nossas vidas e demoramos a 

sair delas pela nossa incredulidade. Endurecemos nosso coração como 

o povo que ficou 40 anos no deserto, eles ficaram 40 anos pois não 

seguiram a instrução de Deus, e nós, quanto tempo temos passado com 

nossos problemas porque não ouvimos a direção do Senhor? 

 

Você gosta do trabalho que você faz? Se Deus te pedisse para se demitir 

do seu emprego e esperar Dele o novo emprego você faria? 

 

É difícil confiar em Deus quando precisamos abrir mão de nossa 

segurança, abrir mão de algo garantido e confiar que Deus irá fazer 

algo é um grande desafio à nossa fé. Nisto muitas vezes perdemos as 

grandes oportunidades, pois não conseguimos abrir mão do que temos 

para seguir o caminho que o Senhor nos instrui. 

 

Você coloca Deus nas decisões da sua vida?  

 

Líder: Deixe que todos falem, e estimule para que eles dêem testemunho 

das decisões que eles colocaram nas mãos de Deus. 

 

Leia 2 Crônicas 20:30 e pergunte: Como seria ter paz e descanso por 

todos os lados? Casamento, finanças, amigos, trabalho, sonhos! 

 

Com certeza seria muito bom ter paz por todos os lados, não ter 

nenhuma dificuldade e nem problemas, mas será que isto é possível? 

Com certeza não é fácil, mas vejamos o exemplo de Josafá, ele tinha 

passado uma grande crise (2 Crônicas 20:1-4) em guerra com os 

moabitas, amonitas e meunitas, mas Deus peleja pelo povo (20:14), e 

no versículo 30 vemos o descanso de Deus para Josafá.  

 

O que Josafá fez no versículo 3 do capítulo 20 de 2 Crônicas?  

 

Releia com a célula e enfatize que o Jejum foi o momento importante 

para Josafá neste versículo, e depois a oração e busca pelo senhor, em 

seguida faça as perguntas abaixo. 

 

Você já jejuou? Tem jejuado ultimamente? Porque você jejua? 

 

O jejum serve para nos colocar nos caminhos do Senhor, para ouvirmos 

a sua voz, mesmo Paulo e Barnabé jejuaram para tomar decisões 

(Mateus 6:16). Josafá confiou em Deus e confiança é algo que deve ser 

cultivado. Precisamos conhecer a Deus para confiar em Deus 

 

Como podemos confiar no Senhor? 

 

Confiar no Senhor depende de intimidade e conhecimento de Deus, se 

não conhecemos as escrituras, se não jejuamos e temos intimidade com 

Deus, não conseguimos confiar Nele. Veja como em 2 Crônicas 20:20 

Josafá confiou no Senhor e aconselhou o povo a confiar irrestritamente 

no Senhor e confiar nos profetas Dele. 

 

Você confia na direção dos seus pastores e líderes de célula? 

 

Líder: Deixe que as pessoas da célula tenham um momento de 

liberdade, que conversem entre si neste momento. Este momento serve 

para refletir se estamos confiando nas pessoas que Deus escolheu para 

cuidar de nossas vidas! 


