Células Vida Nova - 19 a 25-07-2020

TEMA: NÃO PARE – Texto Base: LC 1:37 – LC 13:10-13

Pergunta: Você já começou fazer algo e parou no meio do
caminho? Como se sentiu? Sentiu o desejo de retomar o que
parou?
Introdução: Deus quer ver cada um de seus filhos em
movimento. Jesus está sempre se movendo a nosso favor, porém
Ele age na vida de pessoas que estão em movimento, pessoas que
não aceitam uma vida estagnada. Lemos que para Deus nada é
impossível, Ele está sempre querendo manifestar o sobrenatural
em nossas vidas, mas Ele espera nos encontrar como esta mulher
enferma que lemos no Evangelho de Lucas, que mesmo andando
curvada, ela foi à sinagoga para ser tocada por Jesus. Hoje,
aprenderemos juntos:

03 COISAS NECESSÁRIAS PARA RECEBERMOS O
SOBRENATURAL DE DEUS

1º) ESTAR EM MOVIMENTO, AGIR - Lucas 13:10-11
Conforme lemos na introdução, Deus age na vida de pessoas que
vivem em movimento, que não aceitam uma vida estagnada. A
mulher que fora curada por Jesus, não permitiu que a doença lhe
paralisasse, mesmo estando em situação difícil ela foi à sinagoga
buscar a Deus e recebeu sua cura. PERGUNTA: O que é estar
espiritualmente em movimento?

2º) PERMANECER FIRME NA FÉ – Hebreus 11:8-12
Jesus sempre está a caminho de pessoas que permanecem firmes
na fé. A Bíblia diz que Abraão, Isque e Jacó herdaram as mesmas
promessas que seriam pais de multidões, porém as esposas dos
três eram estéreis. Mas todos eles permaneceram firmes na fé e
alcançaram a promessa. Permaneça firme na fé, Jesus está
caminho!!! PERGUNTA: Porque há tantos cristãos abandonam
a fé nos dias de hoje?

3) NUNCA DESISTA – Lucas 13:11
Se você desistir, por mais que Deus possa todas as coisas, você
já perdeu a luta. Se não quer perder não desista, não pare de lutar,
mesmo que pareça estar demorando, Jesus está a caminho. A

mulher encurvada esperou dezoito anos, mas como prêmio por
não desistir recebeu sua cura. PERGUNTA: Você já viveu uma
experiência ou um milagre por não ter desistido? Se já viveu algo
assim, compartilhe com seus irmãos

CONCLUSÃO: Muitos cristãos, tem vivido uma vida
estagnada, sem graça, sem contemplarem o Sobrenatural de
Deus. São pessoas que simplesmente aceitaram viver uma vida
comum. As lutas da vida têm feito você desanimar? Tem gerado
cansaço e desgaste? Você pensou em desistir? Deus está te
falando nesta noite, não pare, Jesus está vindo ao seu encontro!!!!

