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Líder: Domingo (30/08) às 09:00 você tem reunião de líderes de célula
na IBAE, não perca!
Você já passou pela situação de esperar e não ser atendido? Como
você se sentiu?
Uma das coisas mais difíceis nestes dias é podermos ser atendidos.
Precisamos de saúde, hospitais, escolas, creches, parques, segurança.
Estas coisas vemos sempre em épocas de eleições, promessas que vão
de encontro com aquilo que precisamos, votamos porque queremos ser
atendidos em nossas reinvindicações. Os protestos que vemos nas ruas,
buscam por reivindicações, querem algumas coisas. É muito ruim
quando queremos ser atendidos em algum lugar, paramos e esperamos
e ninguém vem nos atender.
Deus tem respondido às suas orações prontamente? Ele tem atendido
suas orações?
Líder, deixe que todos falem e mostre que nem tudo o que pedimos
temos recebido, porque nos falta algo.
Como podemos ter nossas orações respondidas por Deus?(1 João 2:28)
1 – Permanecendo no amor Dele
Fica fácil para nós nos afastarmos de Cristo, por inúmeros motivos hoje
em dia, as finanças, os relacionamentos com as pessoas, o deslumbre
por coisas espiritualistas. Se afastar de Jesus é um dos motivos de não
termos nossas reinvindicações atendidas.
2- Tendo confiança em Deus
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Muitos crentes perderam a confiança em Deus. Perderam a certeza de
que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos ou
imaginamos. Talvez por terem sido frustrados nas suas petições a Deus.
Você confia naquilo em que você conhece?
É muito difícil confiar em pessoas ou algo que não conhecemos, e o
mesmo acontece com Deus. Quando não o conhecemos não confiamos
nele.
O que precisamos fazer para conhecer mais a Deus?
Estudando a palavra de Deus, participando das células, cultos, escola
bíblica, cursos da igreja aprendemos mais de Deus e passamos a confiar
mais, além disto, sem um tempo sozinho com Deus, falando e ouvindo a
Ele não teremos êxito em desenvolver esta confiança.
Você tem agradado a Deus? (Leia com a célula 1 João 3:21-22) e
pergunte: Vocês lembram quais são os mandamentos de Jesus?
Após todos responderem explique que os mandamentos do antigo
testamento em Êxodo 20:1-17 (Se quiser leia com eles) são diferentes
deste aqui que resume todos: (Leia 1 João 3:23-24).
Líder: Finalize a célula explicando que é importante que os membros da
célula precisam buscar aprender ainda mais de Deus se querem
realmente segui-lo, pois a pessoa que não dá fruto de nada serve no
reino Dele, e você deseja que eles dêem fruto. Portanto ore pelos
membros de sua célula e convide-os a começar um plano de leitura da
bíblia com você, caso não estejam seguindo o plano da Escola Bíblica.
Sugira iniciar pelos 4 evangelhos, ou pela leitura de Lucas e Atos.

Aviso: Neste sábado não teremos Escola Bíblica

