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Líder: Não seja insubmisso, participe da supervisão de células 

          

   

 

 

Outubro é o mês de Aniversário da IBAE – Dia 11/10 teremos o Pastor Odair 

Rossi e dia 18/10 Pastor Junior em Super Pregação de Aniversário. 

A escola bíblia mudou!!! Dia 18/10 começa a EBD (Escola Bíblica Dominical). 

Domingo dia 18/10 às 09:00. Convide sua célula. 

Dia 10 – Dia das Crianças e Macarrão com Frango.  

Dias 06 a 08 de Novembro – Encontro Santidade!!! Inscrições Abertas!!! 

 

Você se considera uma pessoa valente (corajosa)?  

 

Davi possuía 37 homens que formavam seu conselho de guerra, eram 

homens responsáveis pela segurança e manutenção do reino, homens 

conhecidos pelos seus atos heroicos e coragem. As batalhas acontecem 

queiramos ou não, por isso devemos confiar em Deus e seguir com fé. 

 

Você já ficou desanimado diante de uma dificuldade? Já desistiu de 

algo? 

 

O Valente é aquele que não desanima diante das aparentes 

impossibilidades. Josebe-Bassebote enfrentou 800 homens, conseguindo 

um ato inusitado de vencê-los, pois ele resolveu agir e confiar em Deus 

mesmo diante de uma aparente impossibilidade. 

 

É possível vencer todas as dificuldades sozinho? Você já precisou de 

ajuda? 

 

Davi não realizou tudo sozinho, possuía uma equipe unida e valorosa, 

nós fomos criados por Deus para vivermos em comunhão, onde um 

ajuda o outro, esta é a função desta célula, a função do discipulado e o 

propósito da nossa igreja, um lugar onde juntos podemos vencer nossas 

dificuldades. 

 

Você é uma pessoa obstinada?  

 

O valente de Deus é movido por uma santa obstinação, ou seja, ele se 

dedica com afinco ao que Deus dá em suas mãos. Eleasar, mesmo 

sentindo dores não largou sua espada, devemos como ele não desistir 

enquanto o trabalho não for realizado. Como o pastor Enéas Tognini 

certa vez mencionou: Muitas pessoas tem boas iniciativas mas péssimas 

“acabativas”. Você conhece alguém assim? 

 

Você tem enfrentando o inimigo que tenta destruir sua casa ou sua 

família? E pela sua igreja, você luta da mesma forma? 

 

Valente é aquele que não teme se arriscar por um grande projeto. Samá 

defendeu um campo de lentilhas, muitas vidas dependiam daquele 

alimento, e pensando no povo Samá ficou e defendeu sozinho o campo. 

 

No seu trabalho você costuma fazer além do que mandam? E no 

ministério? 

 

Muitos profissionais de recursos humanos afirmam que os profissionais 

bem sucedidos são aqueles que fazem além do esperado, fazem mais 

do que lhe é pedido. O Valente de Deus vai além do que mandam, 

como aqueles três valentes de Davi que buscaram água para o rei 

apenas pelo fato do rei ter suspirado. Em nossos ministérios devemos ter 

a mesma prática, fazer o melhor que podemos para nosso Deus. O líder 

deve se alegrar em fazer porque o faz para Deus, a Obra já é um 

grande privilégio! 

 

Você valoriza as pessoas? Quanto vale uma vida para Deus? 

O único evento que provoca festa entre os anjos é uma vida se 

entregando a Jesus... Para ele uma vida vale mais que o mundo todo. 


