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Venha Desvendar o Evangelho de Mateus – Domingo 09:00 na EBD
As inscrições do Acampamento de Carnaval já começaram! Garanta sua vaga

Líder: Permita que membros da sua célula façam a célula com você,
ensine-os a serem líderes! Convide-os para orar, trazer o louvor e até
ministrarem.
Já sofreu as consequências por uma decisão errada? Já teve que pagar
pelo erro de outras pessoas?
Em Juízes 6:1 vemos os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos
do SENHOR; e o SENHOR os deu nas mãos dos midianitas por sete
anos. Durante 7 anos todo povo padeceu, e era obrigado a se
esconder, constantemente era roubado e atacado. Muitas vezes nos
sentimos vítimas de nossos erros e de nos erros dos outros, mas
precisamos ter fé, que em Deus existe saída para todos os problemas.
Este povo cativo encontrou saída quando clamou a Deus (Juizes 6:6-8).
Você já foi vítima de assalto, como se sentiu? Você já se escondeu de
alguém alguma vez?
Nos sentimos como em um lugar desprotegido, e o povo de Israel em
Juizes sentiu o mesmo. Ao invés de habitar na terra abençoada, agora
viviam em covas, cavernas e fortificações nos montes, para se sentirem
seguros. Quando estamos inseguros, isso influência nosso interior,
sentimos medo, tristeza, falta de esperança. Mesmo agora aqui na
célula podemos ser roubados, diante das acusações do inimigo em
nossa mente. Infelizmente em alguns momentos nos colocamos em
situações que permitem o inimigo nos roubar, aquele povo passou por
essa situação, pois estavam fora do lugar que Deus preparou, por que
abriram brecha desobedecendo a palavra de Deus. Será que temos sido
alvo fácil para o inimigo?
Não Percam – Todas as Segundas-Feiras – Culto do Espírito Santo
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Você já foi desafiado a fazer algo que para você era muito difícil? Já
teve que enfrentar algum grande desafio?
Vemos Deus em Juizes 6:11-16 chamando Gideão, ele era um homem
que estava escondido, tentando esconder um pouco de comida, se
sentia pormenorizado, mas Deus escolheu a vida dele para libertar o
povo. Temos também em I Samuel 16 que Deus escolhe a Davi, um
menino ruivo e gentil que ninguém atribuía qualidades condizentes a um
Rei, e este menino logo se torna um grande herói confiando em Deus e
enfrentando o gigante Golias.
Olhando para sua vida, você está no lugar no qual Deus espera que
você esteja? Você é uma pessoa medrosa ou ousada?
O lugar de Gideão não era no lagar malhando trigo, nem o lugar de
Davi era no pasto com as ovelhas, mas Deus tinha planos para eles que
eles nunca imaginariam. Gideão, uma pessoa medrosa e desconfiada
seria um grande general e libertador do povo, Davi, um menino ousado,
mas franzino, seria um grande guerreiro, general e depois Rei de Israel.
Muitas vezes nos subestimamos, achando que não temos capacidades
para grandes coisas, mas veja o que Deus disse em I Samuel 16:7. O
Senhor olha nosso coração! Ousado ou Medroso, Deus tem grandes
planos para nós.
Deus muitas vezes nos abala, incomoda, para que haja mudança em
nós, qual a sua atitudade diante deste incomodo de Deus?
Uns olham a mudança que Deus provoca e creem que Ele vai dar a
vitória. Outros se desesperam e acham que não conseguirão suportar,
qual a sua posição? Devemos ter fé e crer que de Deus vem toda
provisão para vencermos as batalhas!
Líder: Não seja insubmisso, participe do Culto dos Servos

