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SÉRIE: DIREÇÃO DIVINA
DECIDA HOJE PERMANECER
SENTIR (quebra-gelo)
Compartilhe com seus irmãos, o que o Senhor tem falado com você nesta série direção divina!
Já ouvimos sobre: Começar, Parar e Permanecer.
Você tem tomado para si estas Direções e Decisões com base no que tem ouvido?
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.”
Permanecer não é para os fracos.
Desistir é sair da presença!
“Quanto mais Deus deseja te usar, maior a probabilidade de você se sentir tentado a desistir”
Graig Groeshel

"Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali,
senão que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam.
Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão
somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de
testemunhar do evangelho da graça de Deus.”
Atos 20:22-24
PARA PERMANECER NA PRESENÇA, por onde for e quando for:
1. SEJA SENSÍVEL A DIREÇÃO DO ESPÍRITO SANTO: v. 22a
“Compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém”
Ser dirigido pelo Espírito é a única garantia que você vai permanecer no lugar certo
2. TENHA CERTEZA EM MEIO AS INCERTEZAS: v. 22b.
“Estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali,”
Mais do que nunca precisa de fé em dias de incredulidade, de convicções em meio a inconstâncias.
“A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho.”
Salmos 119:105

Deus quer que você pare de correr atrás de coisas que só fazem sentido para você, Ele deseja que
você deseje o que Ele tem para você
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3. JAMAIS SE DEIXE DOMINAR PELO ESPÍRITO DO MEDO: v. 23
“em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam.”
Mesmo que pressinta o perigo e o pior. Confie.
“Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder,
de amor e de equilíbrio.”
2 Timóteo 1:7
4. FOQUE SEMPRE NO DESTINO DO TEU CHAMADO: v. 24
“Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se
tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me
confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus.”
VOCÊ NÃO SABE O QUE DEUS PODE FAZER SE VOCÊ TIVER CORAGEM DE FICAR
REFLETIR (de todos para Deus)
Vamos permanecer na presença?
Vamos ficar no lugar mais seguro da terra, no centro da sua presença?
Deus não joga dados. Ele tem planos e projetos lindos para sua vida.
Que seja sobre sua vida esta palavra profética hoje:
“Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo; as
suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará.”
Salmos 1:3
Hoje você sabe se a decisão certa é ficar, é permancer! Vamos ficar com Ele?
Fique onde Deus deseja, e você será abençoado e próspero!
APLICAR (de todos para os de fora)
O texto é bem claro: Permanecer na presença de Deus para: Ele o instruir, ensinar, aconselhar e cuidar
de você! Orem de dois em dois para ser uma realidade entre nós tudo que ouvimos nesta noite!
“Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir; eu o aconselharei e cuidarei de
você.”
Salmos 32:8

BOLETIM DE CÉLULA

Nº 282
19 à 25 de Maio

Agenda da Célula
DATA

22 /Maio
Quarta
20h00
25 / Maio
SÁBADO
17h00

26 / Maio
DOMINGO
10H00

EVENTO
PROJETO IDE
Reunião para Líderes, líderes em treinamento e para aqueles
que querem frutificar para Deus

CÉLULAS JOVENS E ADOLESCENTES
Jovens sois fortes! Célula é lugar de unir forças e de gerar
amigos! Traga novos amigos para SUA célula

CURSO
PRINCÍPIOS PARA UMA VIDA ABENÇOADA
O Simples Segredo para Resultados Financeiros Surpreendentes

2º Palestra: A Prova : Armadilhas e Oportunidades
Não Falte! Esses princípios vão produzir muitas bênçãos e
prosperidade na sua vida

28 à 30
JUNHO

ENCONTRÃO NACIONAL JOV / ADOLESC
ESTÂNCIA ÀRVORE DA VIDA - SUMARÉ

02 à 02
AGOSTO

ACAMPAMENTO DE MULHERES

01 à 03
NOVEMBRO

ACAMPAMENTO DE CASAIS

Não deixe para última hora!
Procure Marcos e Paula / Filipe e Ana

Hotel Firenze – Serra Negra
Inscrições com Silmara

Hotel Firenze – Serra Negra
Inscrições com Silmara

BOLETIM DE CÉLULA

Nº 282
19 à 25 de Maio

