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Líder: Não seja insubmisso, participe do Culto dos Servos 

          
       

   

 

Dinossauros existiram? Viemos do macaco? A Pangeia existiu? Saiba isto e 

muito mais Domingo as 09:00 na EBD! 

06/12 – Festa das Águas – A última do ano! 

As inscrições do Acampamento de Carnaval já começaram! Garanta sua vaga 

 

Líder: Escolha duas ou três questões e permita que sua célula participe, 

ela deve falar mais do que você! Escolha um louvor, uma dinâmica e o 

mais importante, não deixe para ler a revista na última hora. Prepare 

sua célula! 

 

Já sonhou em ganhar na Mega Sena, Loteria, Sena, etc? O que você 

faria se ganhasse? 

 

Já percebeu que sempre quando refletimos sobre as nossas vidas 

usamos as frases “Ai Se eu...”, ou “Se eu tivesse”. Projetamos nossos 

sonhos e desejos em soluções que não nos custem nada, ou que não 

são possíveis realizar, sempre preferimos não agir e ver as coisas 

acontecendo. Queremos ganhar na loteria sem jogar, mudar nossa vida 

sem orar. 

 

Você se anima quando entra um novo ano? Você faz planos para o ano 

novo? 

 

Geralmente nos animamos com o início de um novo ciclo, um novo 

ano, uma nova etapa. Elas costumam representar um tempo de 

mudança, fazemos planos e temos esperança. Mas as coisas não 

mudam sozinhas.... Precisamos tomar atitudes hoje para que nosso 

futuro seja diferente, senão, as coisas sempre serão da mesma forma. 

Na vida a lei bíblica da Semeadura é válida! Vamos ler a lei da 

semeadura? Gálatas 6:7. O que plantamos será o que colheremos! 

 

Você considera que a sua vida é uma vida abundante? O que é uma 

vida abundante? 

 

Uma vida abundante tem as características mencionadas em Gálatas 

5:22 (amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, 

mansidão, temperança). Porém muitas vezes nossas vidas não estão 

assim, achamos que estamos vivendo em um inferno, abalados, 

esgotados, impacientes, vingativos, sem fé, sem tolerância. Deus não 

quer que vivamos assim, como órfãos! Deus nos deu o Espírito Santo! 

Ele perdeu o poder? 

  

Qual foi a ação mais importante que Jesus fez na sua vida? 

 

A maioria de nós responde que foi nossa salvação. Nada no universo é 

mais importante que a salvação, é claro, mas ela é só o começo, a 

porta de entrada no reino, e neste reino Ele deve reinar! Devemos viver 

uma vida de abundância, vivendo intensamente o que é vida que Jesus 

planejou para nós. Não podemos ir sobrevivendo apenas, mas temos 

que viver uma vida extraordinária com Jesus. Mas como vivemos esta 

vida? O segredo é ter o Espírito Santo, não é suficiente perdão, oração, 

fé e tudo que fazemos. Deus espera de nós apenas isto: Se submeter 

absoluta e irrestritamente ao poder Dele! 

 

Você á viu um anjo? Já teve uma experiência sobrenatural com Deus? 

 

2 Reis 6:17. Nesta passagem Eliseu pede a Deus para abrir os olhos de 

seu moço Geazi! Porque não vemos isto hoje em nossas vidas? Será que 

temos buscado este sobrenatural de Deus, ou estamos apenas vivendo a 

vida natural, esquecendo quem nós somos realmente! Tem crises em nós 

que só Jesus pode resolver. Precisamos voltar ao nosso interior e achar  

O Espírito Santo que em nós habita! 


