ESTUDOS PARA CÉLULAS

Nº 39 / 2016

NEEMIAS 4:14-20
Reconstruindo os limites
30/09 – CULTO DOS SERVOS – LÍDERES, CONTAMOS COM A SUA
PRESENÇA!!!
07 e 08/10 – RETIRO INCENDIADOS – PARTICIPEM !!!
12/10 – ENCONTRÃO DE CÉLULAS NO ACAMPAMENTO IBAE –
NÃO SE ESQUEÇAM DE LEVAR O KIT CHURRASCO !!!
14 e 15/10 – ACAMPADENTRO NA IBAE – MAIORES INFORMAÇÕES
COM O MINISTÉRIO INFANTIL.
O que você pensa sobre os limites? Você respeita os limites?
Precisamos entender que os limites estabelecidos por Deus em nossas vidas
servem para nos proteger, para que não venhamos estar vulneráveis aos
ataques de nosso inimigo. Nós precisamos de limites para podermos ficar
firmes. O muro de Jerusalém servia como uma proteção para aquele lugar, no
entanto estava destruído e necessitava ser reconstruído.
Você já viu o inimigo tentando destruir a proteção que você construiu?
Quando construímos uma proteção ou quando até mesmo decidimos restaurar
brechas de nossas vidas ou em nossas famílias, o inimigo fica furioso e deseja
que nosso trabalho seja frustrado, mas nós não devemos temer. (Neemias
4:1-3; Neemias 4:7-8; Neemias 4:11, Neemias 4:14).
Na reconstrução do muro (Neemias 4), todo o povo fazia a obra e trazia
sua arma em punho. O que isso significa?
Eles estavam sempre alertas para os ataques do inimigo e sempre fazendo a
obra. Precisamos lutar juntos para reconstruirmos aquilo que foi atacado, cada
um fazendo sua parte. Devemos estar de posse de nossas armas enquanto
trabalhamos. (Neemias 4:16-18; 2 Coríntios 10:3-5; Filipenses 6:17).

Segunda-feira (20h:30 min) CULTO DO ESPÍRITO SANTO.
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Você se lembra dos limites que seus pais colocaram em sua vida? E
quanto aos jovens e crianças de hoje, você acha que eles perderam os
limites?
Satanás tem atacado as sementes das nações, as crianças, porque
destruindo elas, destruirá o futuro. Em Êxodo 1:15-20, vemos que Faraó se
preocupava com o crescimento do Povo de Deus e por isso ordenou que
matassem os meninos. Hoje satanás tem usado de estratégia de tirar os
limites, assim fazendo a vontade delas, elas se distanciam de Deus.
Porque nossas vidas às vezes rumam para caminhos opostos a vontade
de Deus?
Quando não entendemos os limites de Deus para nossas vidas, desejamos
viver nossas próprias vontades. Como consequência, vivemos em
desobediência e ainda questionamos as permissões de Deus. Ele deseja que
sejamos obedientes e gratos a Ele.
Nos atentamos com o momento presente, com as circunstâncias, com aquilo
que vemos e não refletimos qual é o propósito de Deus em tudo que estamos
passando.
Você tem se unido aos pastores da igreja e líderes de célula para
reconstrução daquilo que o inimigo vem destruindo?
Assim como Elias necessitou reparar o altar que estava em ruínas (1 Reis
18:30), para que o Senhor se manifestasse, necessitamos reconstruir nossas
vidas de forma que seja agradável ao Senhor.
O primeiro passo para esta reconstrução é a união com os nossos líderes
(pastores), seguindo o mesmo propósito e Deus pelejará por nós (Neemias
4:20). Nossos pastores são homens levantados por Deus para abençoar
nossas vidas, pois quando temos a benção de nossos pastores tudo prospera
em nossas vidas. Precisamos estar mais juntos para a edificação da obra.

EBD – Escola Bíblica Dominical – 09:00 h

