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MUDANÇAS DE HÁBITOS, É FÁCIL OU DIFÍCIL?
28 à 03 de Abril/Maio
SENTIR (quebra-gelo)
Conte pra nós um hábito que possui a muito tempo, você acha fácil mudá-lo?
APRENDER (de um para todos)
I Timóteo 1:1-2
DEUS QUER QUE EU VIVA FELIZ E COM ALEGRIA – Salmo 128:1; Salmo 100
Ser feliz é fazer a vontade de Deus, não é fazer tudo o que minha mente, ou alma deseja.
Há pecados que oferecem uma felicidade momentânea, e gera morte, a felicidade com temor do Senhor
gera vida e vida eterna!
Alegria verdadeira é aquela que tenho prazer em fazer, não por obrigação, isto é alegria que vem do
Senhor.
SEJA HUMILDE E QUEBRANTADO – Salmo 51:17
Deus não resiste um coração quebrantado, seja aberto para o novo de Deus, não seja de dura cerviz
coração duro. Qual a nossa reação diante do confronto, de não ser lembrado, escalado, etc ?
SEJA ABERTO PARA O NOVO DE DEUS!
HAJA COMO CRISTÃO, NÃO COMO UM ATEU
Como agimos diante das tribulações, adversidades ou traições? Cremos em Deus o tempo todo, cremos
que ele governa, que está no controle! SOBERANIA DE DEUS – CRISTÃO Jesus provocou experiências e
mudanças na vida de Pedro três vezes no evangelho de João, e Ele deseja provocar em cada um de nós
também.
VOCÊ TEM UM CHAMADO Lucas 5.1-13
O MAIS IMPORTANTE É ELE ESTAR NO BARCO DE NOSSAS VIDAS!
João 21 Vemos os INSUCESSOS DE PEDRO – Negou, Cortou a orelha, Usado pelo diabo
Pedro foi tentado a voltar à vida antiga da pescaria
Não retroceda! Suas ações impactam outras pessoas, muitos seguiram a Pedro na pescaria
JESUS TE AMA! , independente dos seus erros, Ele quer te restaurar
REFLETIR (de todos para Deus)
Examinando com o coração e não com a razão, o que você precisa mudar em sua vida com base nas
afirmações acima? O que o Espírito Santo que vive em você foi convencendo de mudanças, de
comportamentos e hábitos necessários para viver um estilo de vida que reflita a vida de Jesus?
Precisamos parar de controlar nossa vida e deixar o Senhor nos usar para a glória d’Ele.
APLICAR (de todos para os de fora)
Conversem sobre tudo o que foi dito e orem uns pelos outros, e peça ajuda para seu líder!

