ESTUDOS PARA CÉLULAS

Nº 50/2016

Onde está a sua paz?
Filipenses 4:6-7
Líder: Planeje uma confraternização com a sua célula.
Você já ficou ansioso com alguma situação? Já tomou alguma ação
precipitada?
Muitas vezes no calor das situações ou em nossa ansiedade tomamos ações
precipitadas, que nem sempre são as melhores ações a serem tomadas. Ficamos
impacientes e deixamos muitas vezes de fazer o certo. (Leia Filipenses 4:6-7)
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Agora peça para que as pessoas respondam: Se colocaramos nossas vidas
nas mão de Deus, as coisas podem mudar em nossas vidas?
Vamos ver mais um exemplo na palavra de Deus, palavras de nosso Senhor
Jesus!
Líder leia com a células Lucas 8:5-15
Você tem sido uma terra boa?

O que mais preocupa você hoje? O que tem tirado sua paz nestes dias?
São tantas as situações que nos incomodam, porém será que nosso foco tem
que estar nessas coisas. Olha o que a Bíblia nos recomenda:
Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o
que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama,
se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. (Filipenses 4:8)
Você age mais pela vontade (desejos), pelos sentimentos (coração mole) ou
pela razão (inteligência)?
Na verdade todos nós somos influenciados pelos 3 fatores. Quantas vezes você
comprou algo sem precisar (desejo). Ou acabou por raiva ou por paixão agindo
de alguma forma. Quantas vezes você já pensou, e racionalizou antes de decidir
algo. Sabia que Deus conhece o que é melhor para nós? Mas ele não interfere
em nossas decisões, é uma escolha nossa, decidir viver o desejo e a vontade de
Deus para nós! (Genesis 4:5-7)
Na sua opinião, se o Brasil tivesse governantes com uma índole muito
diferente dos governates atuais, fossem justos e pensassem no País, você
acha que o Brasil estaria diferente? (Líder peça para que todos falem)
Agora vamos pensar de maneira diferente, em quantas vezes nossas decisões
precipitadas nos prejudicaram, será que se deixarmos o governo de nossas vidas
nas mãos de Deus, nossa vida será diferente?
Líder peça para um membro ler Daniel 9:8 a 13

Em 2017 não percam – TLC – Treinamento de Líderes de Célula

Sei que hoje estamos cheio de perguntas né, mas é para que vocês reflitam
neste final de ano, sobre as decisões que podemos tomar. Não fazemos tudo o
que pensamos né? Mas pensamos antes de fazer algo, tudo passa antes na
nossa cabeça e depois vira ação! Se não controlarmos nossas vontades, se não
pensamos realmente na necessidade da palavra de Deus em nossas vidas, este
ano terminará e o próximo será igual ou pior. Por isso é hora de olharmos para
Deus com cuidado e buscar nele a direção para termos uma vida em Paz em
2017.
Vamos ler juntos Mateus 7:13: Entrai pela porta estreita; porque larga é a
porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que
entram por ela;
Qual é esta porta estreita? É fácil entrar por ela?
Não né.... Vamos voltar um pouco em: Mateus 7:1,2 - Não julgueis, para que
não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados,
e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós.
Por último vamos ler: Mateus 8:34-35
Amados irmãos, nossa célula é o local onde Deus tem nos ensinado, nos
tratado, precisamos dar crédito à palavra de Deus, precisamos buscar Nele
as respostas. O ano de 2017 se aproxima, e esse relacionamento com Deus
fará toda a diferença para um ano de bênçãos ou um ano de maldições. O
que escolheremos? Vamos orar neste momento e pedir para Deus nos
ajudar
a
sermos
fieis
e
obedientes
à
Ele!

Homens – Não Percam a Última Rede de Homens do ANO

