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Segunda-feira (20h:30 min) CULTO DO ESPÍRITO SANTO. 
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EBD – Escola Bíblica Dominical – 09:00 h 

                  

   

 

 

04/09 (Domingo) – FESTA DAS ÁGUAS – AVISE A SECRETARIA DA IGREJA 

CASO ALGUÉM DE SUA CÉLULA VÁ SE BATIZAR!!!  

Líder não deixe de participar – Essa festa é feita por você! 

 

Você confia em Deus? Se Deus te mandasse largar seu emprego e mudar de 

cidade você faria? 

 

Eliseu nos dá um exemplo de como devemos nos portar mediante uma situação 

difícil. Devemos ficar em paz e confiar em Deus.  

Há pessoas que ficam aflitas e desesperadas, necessitando que Deus lhes abra 

os olhos para enxergarem que estão nas mãos dEle. Precisamos aprender a 

descansar no Senhor, pois enquanto cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida 

das nossas coisas. 

 

Você está preparado para passar pelas dificuldades? Já passou por alguma 

situação onde só Deus pôde ajudar? 

 

Muitos de nós não estamos preparados para enfrentar dificuldades. Falamos da 

Palavra de Deus, cantamos hinos, mas não conseguimos viver verdadeiramente 

uma vida de fé e confiança em Deus nos momentos difíceis.  

O inimigo ruge ao nosso redor para tentar tirar o nosso foco afim de que percamos 

nossa confiança em Deus. Os nossos olhos precisam estar no Senhor e não nas 

circunstâncias. Ele tem sido nosso protetor (Salmo 121). 

 

A sua fé já foi provada alguma vez? Já duvidou alguma vez que as coisas 

mudariam? 

 

Para que nossa fé em Deus não falhe, precisamos busca-lo em todo tempo, pois 

nossa comunhão com Ele gera mais intimidade e confiança para enxergarmos o 

que Ele tem para nós. 

Estamos acostumados a intensificar nossa busca somente nos momentos de 

dificuldade e tribulação. Nestes momentos, o Senhor age em nossas vidas e nos 

dá a vitória (2 Samuel 22:7,18) mas mesmo assim não aprendemos a confiar 

como deveríamos.  

 

Qual tem sido sua postura nos momentos de dificuldade? 

 

Davi se derramava na presença de Deus quando vivia momentos de dificuldades 

(Salmo 62:8), invocava ao Senhor e confiava nEle e o Senhor o livrava. Devemos 

praticar nosso TSD (Tempo Sozinho com Deus) para sermos fortalecidos e 

confiarmos mais no Senhor.  

Temos que lançar as nossas ansiedades nos pés do Senhor, porque Ele tem sido 

o nosso auxílio (Hebreus 13:6). 

 

Deus já revelou algo a você? Você tem agido conforme a revelação de Deus 

para sua vida? 

 

Deus revela as coisas a você todos os dias, nos cultos e na célula. Quando 

estamos conectados com Deus, Ele nos revela o que devemos fazer, por onde 

devemos andar para vencermos as dificuldades. O Senhor tem se revelado 

grandemente através de Sua Palavra, basta a nós estarmos atentos e 

obedecermos, mediante nossa confiança nEle. (Hebreus 11:8). 

Quando exercitamos nossa obediência e confiança, vemos algo desconhecido até 

então da parte de Deus para nossas vidas. 

 

Quais promessas você tem de Deus em sua lembrança? Você se lembra de 

alguma promessa da bíblia que tem a ver com nossa vidas? 

 

Mesmo andando pelo caminho que o Senhor nos guia enfrentamos dificuldades, 

mas isto não invalida as promessas de Deus para nossas vidas.  

Há muitas promessas genéricas para nós, mas há também algumas promessas 

que são específicas para nossos momentos de necessidade. 

Para conhecermos estas promessas, precisamos nos achegar à Deus. Somente 

alcançamos estas promessas mediante nossa confiança. 

Lembre-se que para Deus não há impossível. 

 

[Líder: Imprima a folha abaixo do TSD e mostre aos membros da célula 

como ter um “Tempo Sozinho com Deus”] 
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COMO ORAR POR UMA HORA – TSD (A Hora que Transforma o Mundo) 

 

Divida a hora em 12 períodos de cinco minutos cada.  

 

1. LOUVOR E ADORAÇÃO COMO UM ATO DE ADORAÇÃO E 

CONSAGRAÇÃO A DEUS (5 minutos) Salmo 115.1 

Ela é para nos elevar e honrar a Deus. 

 

2. ESPERE NO SENHOR NUM ATO DE RENDIÇÃO E ADMIRAÇÃO A DEUS 

(Normalmente essa é uma oração sem palavras) (5 min) Sl 46.11 

É aqui que eu fico em silêncio diante de Deus. 

 

3. CONFISSÃO/HUMILHAÇÃO É UM ATO DE CONFISSÃO E PURIFICAÇÃO 

DE MIM MESMO COMO O TEMPLO DE DEUS, e me dá livre acesso a Deus 

(5 minutos) Isaías 59.1-2; I João 1.9 

Onde eu peço a Deus para me mostrar cada forma de orgulho e falta de 

amor, confessando-os e livrando-me deles. 

 

4. ORAR A PALAVRA É ME ALIMENTAR ESPIRITUALMENTE E ORAR DE 

ACORDO COM A AGENDA E A REVELAÇÃO DE DEUS (5 minutos). 

Esta é a oração enriquecida pela Palavra: a Palavra é seu manual de como 

orar. 

 

5. OBSERVAR É UM TEMPO DE OBSERVAÇÃO ESPIRITUAL, para estar 

espiritualmente atento a assuntos que demandam urgente oração (5 min). 

Observar e estar atento aos possíveis ataques de Satanás.  

Estar atento a qualquer direção de Deus. Colossenses 4.2 

 

6. INTERCESSÃO É SE COLOCAR NA BRECHA POR OUTRA PESSOA, 

concentrar-se nas necessidades e desejos de outra pessoa (5 minutos). I 

Timóteo 2.1-2 

Orar pelo plano de Deus na vida de outras pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

7. PETIÇÕES POR SUAS NECESSIDADES PESSOAIS (Mateus 6.11)(I Crônicas 

4.10)(Filipenses 4.6) 

Orar pelo meu “pão diário”. Levar minhas lutas, crises, necessidades e desejos 

a Deus. 

 

8. AÇÕES DE GRAÇAS É UM TEMPO EM QUE EU EXPRESSO MINHA 

APRECIAÇÃO A DEUS POR SEU CUIDADO E PROTEÇÃO, E PELO QUE ELE 

É. I Tessalonicenses 5.18  

Pense sobre o dia e agradeça a Deus por Seu cuidado por você pelos outros. 

 

9. CANTAR É LOUVOR E ADORAÇÃO EM FORMA DE MELODIA Salmo100 

Este é um ato de louvar e adorar a Deus com cânticos espirituais. 

 

10. MEDITAÇÃO É CONSIDERAR OU INVESTIGAR UM ASSUNTO ATÉ O 

NÍVEL MAIS PROFUNDO, AVALIÁ-LO ESPIRITUALMENTE Salmo 1.1-3 Josué 

1.8 

Medite na natureza e no Ser Triúno de Deus, Sua criação, ações (obras) e 

caráter. 

 

11. OUVIR É UM PERÍODO ONDE VOCÊ RECEBE INSTRUÇÕES DE DEUS, 

onde você pede a Ele para lhe revelar as coisas que Ele quer que você perceba 

e preste a atenção. Eclesiastes 5.2 

Concentre-se em ouvir a voz interior do Espírito Santo. 

 

12. LOUVOR É MAGNIFICAR A DEUS, GLORIFICÁ-LO, dizer-Lhe que nós 

sabemos para quem estamos orando e que confiamos cem por cento nossas 

orações a Ele. Mateus 6.13 

Este é ato espiritual conclusivo de colocar Deus no trono de sua vida. 

 


