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Líder: Não seja insubmisso, participe do Culto dos Servos 

                  

   

 

 

30 de ABRIL – ENCONTRÃO DE CÉLULAS – PARTICIPEM!!! 

 

Qual a mudança que você gostaria que acontecesse em sua vida? 

 

Estamos vivendo um tempo de mudanças e todos nós desejamos algum 

tipo de mudança em nossas vidas. Se estamos buscando ouvir a Palavra 

de Deus, isto indica que estamos querendo que algo mude em nós. 

 

Por que ainda não conseguimos mudar? 

 

Há barreiras que dificultam ou até mesmo nos impedem de termos 

mudanças, por exemplo, alguns costumes familiares podem nos influenciar 

no estilo de vida. Há também pessoas que buscam motivação para 

mudanças, mas com o passar do tempo isto vai se esfriando porque não 

buscam na verdadeira fonte.  

 

Você tem ou já teve algum tipo de preconceito? 

 

O 1º Passo para caminharmos em direção a uma mudança em nossas 

vidas é deixarmos todo preconceito que ainda temos.  

Devemos aprender sobre determinados assuntos e formarmos conceitos. 

Muitas vezes, temos algum preconceito mesmo diante das mudanças que 

Deus está realizando, se fazendo necessário um trabalhar de Deus em 

nós para que venhamos enxergar verdadeiramente. 

 

Você já teve algum preconceito mudado após estar envolvido em 

alguma situação? 

 

Quando estamos longe de uma situação, muitas vezes não estamos 

preocupados em termos conceitos formados sobre o assunto, mas quando 

estamos envolvidos precisamos ter um posicionamento com base no que 

diz a Palavra de Deus, se perguntando: O que será que Deus pensa sobre 

esta situação? 

 

Você sabia que há coisas “boas” que podem nos levar para o 

inferno?  

 

Algumas pessoas creem que por estarem seguindo os mesmos passos 

das outras pessoas ao seu redor, estão agradando a Deus.  

Em Provérbios 16:25 está escrito que há caminhos que parecem retos 

mas que nos levam a morte e em 2 Coríntios 4:4 que o deus deste século 

cegou o entendimento dos homens. 

Para que venhamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de 

Deus, não podemos nos conformar com este mundo. (Romanos 12:2) 

 

O que você pode fazer hoje para alegrar o coração de Deus? 

 

O 2º Passo para caminharmos em direção a uma mudança em nossas 

vidas é termos uma Luz, uma clareza, uma certeza que aquilo que 

estamos buscando está alegrando o coração de Deus. 

Em Neemias 8:10 diz que a “alegria do Senhor” é a “nossa força”. Então 

para que venhamos nos fortalecer mediante as adversidades, precisamos 

primeiramente alegrar o coração de Deus. 

 

Qual o caminho para termos uma verdadeira transformação? 

 

Deus pode transformar “Tudo” em nós segundo Sua vontade e Seu querer 

e somente através de Jesus é que encontraremos a saída para as 

transformações que precisamos. Ele é o caminho, a verdade e a vida 

(João 14:6). Se buscarmos ao Senhor verdadeiramente, muitas coisas em 

nós serão transformadas pelo poder de Deus. 

 


