BOLETIM DE CÉLULA

Nº 280
05 a 11 de Maio

SÉRIE: DIREÇÃO DIVINA – DECIDA COMEÇAR!
SENTIR (quebra-gelo)
Você já passou pela experiência de começar algo e não concluir? Como se sentiu?
APRENDER (de um para todos)
Salmo 32:8 “Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir; eu o aconselharei e
cuidarei de você.”
“Ninguém pode voltar atrás e começar de novo, mas qualquer um pode começar hoje e fazer um novo
final.”
Maria Robinson
1. COMECE MESMO PEQUENO: Zacarias 4:10
“Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra
principal nas mãos de Zorobabel”
Pequenos passos, a partir de onde você estiver.
Comece dando acenos para Deus e para as pessoas de pequenas mudanças.
2. CUIDE DOS DETALHES: Daniel 6:4-5
“Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua
administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele,
pois ele era fiel; não era desonesto nem negligente.
Finalmente esses homens disseram: "Jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel,
a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele"
O Rei Dario era regente da Pérsia, com o crescimento, e ele designou 120
administradores/governadores (Satrapas), para o Reino . Daniel foi um dos escolhidos.
Ele tinha um espírito EXCELENTE, se destacou dentre todos os escolhidos, e logo passou a
administrar todo Reino para o Rei.
Pergunta: Ele fez isto da noite para o dia?
Ele tinha uma aliança com Deus de SANTIDADE e ORAÇÃO.
3. PRIORIZE UMA SÓ COISA: Lucas 10:41-42
“Respondeu o Senhor: "Marta! Marta! Você está preocupada e inquieta com muitas coisas; todavia
apenas uma é necessária”
Talvez hoje você já esteja pensando em começar, duas, três ou quatro coisas em sua vida.
Não faça isto.
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4. PROTAGONIZE SUA HISTÓRIA: 1 Reis 20:13-14
“Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: "Assim diz o Senhor: ‘Vê este
exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor’”
"Mas quem fará isso? ", perguntou Acabe. O profeta respondeu: "Assim diz o Senhor: ‘Os jovens
soldados dos líderes das províncias o farão’ ". "E quem começará a batalha? ", perguntou. O profeta
respondeu: "Você".
Quem vai começar a batalha perguntou o Rei. O profeta respondeu enfático: Você!
Se você quiser que Deus faça, você precisa assumir sua posição e ir em direção a Ele e depois
avançar para o seu alvo!

REFLETIR (de todos para Deus)
LEVANTE-SE,
- VÁ PARA A PRESENÇA,
- CORRA PARA SUA BATALHA!
Você não precisa lutar todas as batalhas, mas você não pode fugir da sua batalha para mudar
de vida!
APLICAR (de todos para os de fora)
Qual a disciplina que você precisa abraçar para escrever o fim da sua história!
Qual é será o seu começo?
Vamos olhar o nosso celular ou relógio!
QUAL É A PRIMEIRA COISA PARA MUDAR: _________________________
- Pense sobre o assunto,
- Ore a respeito dele,
- Converse com pessoas importantes de sua confiança sobre isto,
- Durma com este assunto na cabeça,
- Desenvolva um plano,
- Comece logo!

