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As Promessas do Senhor
Genesis 12.1

Você acredita que Deus tem uma promessa sobra a sua vida? E
sobre a vida da sua família?
Em Genesis 12:1-3 vemos a promessa de Deus para Abrão, que
dele seria feita uma grande nação. Esta promessa passou para a
geração dele e desta forma foi cumprido o que Deus determinara.
Em nossas vidas Deus também tem as Suas promessas, Deus nos
escolheu e tem um plano em nossas vidas e na nossa família.
Você acha importante ensinar aos filhos o caminho correto? Você
acha que um filho também pode ensinar ao seus pais sobre as
grandezas de Deus? (1 Samuel 1:5) (Provérbios 22:6)
Quantas vezes vemos situações onde os pais deixam seus filhos o
tempo todo em escolas, creches e não tem tempo para ficar com
eles. Ou quando chegam em casa preferem deixar a criança na
frente da TV ou Tablet ao invés de investir tempo de qualidade com
eles. O tempo vai passando e o videogame toma o lugar da
conversa, o celular vira o melhor amigo. Este é o melhor caminho?
Você tem sido instrumento de Deus na sua casa? (1 TM 3:4-5)
Na semana passada perdemos nosso amado irmão Daniel, um
jovem em seus 34 anos e quem imaginaria que isto poderia
acontecer? Será que temos usado nosso tempo, o poder de Deus
que há em nós para mostrar o amor de Deus para as vidas que
amamos? Hoje é dia de conversar, de amar, de ensinar. Amanhã
pode ser muito tarde.
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podemos cuidar das coisas de Deus se nem da nossa casa
cuidamos bem? Como posso pastorear vidas, ensinar outros se
nem os de casa eu ensino?
Quais são as promessas de Deus na sua vida? (Gn 48:1-6)
Deus tinha uma promessa a Abraão, esta promessa se extendeu
sobre Jacó e agora esta promessa estava sendo direcionada a
José, os filhos de José foram contados nas tribos de Israel, como se
fossem filhos do próprio Jacó. E nós como cristãos ainda
usufruímos desta promessa. Além disto na bíblia Há muitas outras
promessas de Deus que recaem sobre nós. Por isso é muito
importante ler a palavra de Deus e conhecer estas promessas!
Lider leia Dt 11:18 e pergunte: O que você entende nesta
recomendação do Senhor?
Quantas vezes vamos deixando de lado praticas do passado, como
orar antes das refeições, orar antes de dormir, ao acordar.
Antigamente haviam bíblias abertas nas casas, e hoje onde estão
as bíblias? Antigamente os filhos pediam a benção aos pais e avós,
e isto era agradável diante de Deus, a simples resposta “Deus te
abençoe meu filho” tinha um enorme peso espiritual! Sua boca
hoje tem sido instrumento de benção ou de maldição?

Você governa bem a sua casa? E seu trabalho e Ministério?

Líder: Peça para que os pais que estão na célula imponham as
mãos sobre os seus filhos e orem por eles. Líderes, vocês como
pais espirituais, coloquem as mãos e orem por cada membro de
sua célula proferindo bênçãos sobre eles. Vocês foram chamados
para isto que diz em Isaías 61!

Precisamos entender que Deus requer de nós obediência, governar
bem nossa casa é um pré-requisito para a obra de Deus, como

O espírito do Senhor DEUS está sobre mim; porque o SENHOR me ungiu, para
pregar boas novas aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos de coração, a
proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos;aías 61:1

NESTA SEXTA- Grande confraternização de Líderes de Células – 20:00

Leitura da Semana: Juízes 19 a 1 Samuel 15

