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SÉRIE: DIREÇÃO DIVINA
DECIDA HOJE AVANÇAR PARA O SEU DESTINO DIVINO
SENTIR (quebra-gelo)
Avançar: Verbo transitivo direto fazer mover para frente; adiantar
Destino: Substantivo masculino sucessão de acontecimentos que não se consegue evitar
Como você costuma conduzir sua vida, família, profissão...
Onde você pretende chegar com sua vida? Você nota que está estagnado ou está avançando?
Compartilhe de dois em dois a SUA experiência nestas áreas.
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.”
“Você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo”
Craig Groeschel
“Não vá para onde o caminho pode te levar; siga antes para onde não existe caminho algum e deixe
um rastro.”
Ralph Waldo Emerson
Gn.12:1-20
Deus chamou Abrão, um homem de UR na Mesopotâmia, uma terra onde o povo adorava a lua, um
falso deus chamado Nana.
Deus encontra no meio deste povo um homem idoso de 75 anos, fiel.
Ele decidiu AVANÇAR...
1. SENSIBILIDADE PARA OUVIR A VOZ DE DEUS: v. 1a.
“Então o SENHOR disse a Abrão”
Hoje as pessoas estão desenvolvendo muita sensibilidade emocional, mas precisamos da espiritual
A sensibilidade emocional pode atrapalhar o espiritual, mas a sensibilidade espiritual, pode
alinhar o emocional
2. DISPONIBILIDADE PARA RENUNCIAR SEU CONFORTO PESSOAL: v. 1b.
"Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai,”
Não existe avanço sem entrega.
“Para dar um passo em direção ao seu destino, talvez você tenha que dar alguns passos para longe
da sua segurança!”
Craig Groeschel
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3. OBEDIÊNCIA EM FÉ PARA ARRISCAR ATRAVÉS DO DESCONHECIDO: v. 1c.
“e vá para a terra que eu lhe mostrarei.”
SE DEUS ESTÁ TE CHAMANDO PARA IR, VOCÊ PRECISARÁ SE MOVER DE ONDE ESTÁ.
4. VISÃO PARA ENXERGAR ALÉM DE ONDE VOCÊ ESTÁ: v. 2
"Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma
bênção.”
5. FÉ PARA CONFIAR NA PROVIDÊNCIA E CUIDADO DE DEUS: v. 3.
“Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem; e por meio de você todos
os povos da terra serão abençoados".
Pare de dar desculpas! Avance! Dê seu passo de fé
6. LIDERANÇA PARA LEVAR TODOS OS SEUS COM VOCÊ: vs. 4-5.
“Partiu Abrão, como lhe ordenara o SENHOR, e Ló foi com ele. Abrão tinha setenta e cinco anos
quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam
acumulado e os seus servos, comprados em Harã; partiram para a terra de Canaã e lá chegaram.”
Você pensa que todo mundo quis ir? Provavelmente a esposa de Ló não quis. E servos foram
resmungando.
Mobilize pessoas para ir junto com você e mudar realidades!
7. FOCO PARA NÃO DESISTIR DA JORNADA: v. 6.
“Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus
habitavam essa terra.”
Nesta primeira etapa da viagem foram cerca de 800km. De sol, deserto e perigos.
8. GRATIDÃO PELOS PRESENTES DE DEUS DURANTE SUA JORNADA: vs. 7-8.
“O SENHOR apareceu a Abrão e disse: "À sua descendência darei esta terra". Abrão construiu ali
um altar dedicado ao SENHOR, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a
leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar
dedicado ao SENHOR e invocou o nome do SENHOR.”
Pare sempre para agradecer a Deus. Ele vai dar sinais que está contigo. Ele dá presença, mimos,
para nos ajudar a prosseguir e jamais desistir.
QUEM NÃO PARA PRA RECONHECER E AGRADECER
NÃO CHEGA BEM AO SEU DESTINO
Comece, dê o primeiro passo, e deixe que Deus vai cuidar de todo o restante da jornada!
“Não desprezem os começos humildes,
pois o SENHOR se alegra ao ver a obra começar,”
Zacarias 4:10 NVT
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REFLETIR (de todos para Deus)
“Aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará
até ao dia de Jesus Cristo;”
Filipenses 1:6
• VOCÊ NÃO TEM QUE TER FÉ PARA TERMINAR.
• VOCÊ PRECISA TER FÉ PARA COMEÇAR.
Vamos ao nosso destino?
APLICAR (de todos para os de fora)
“Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir; eu o aconselharei e cuidarei de
você.”
Salmos 32:8
Você não precisa ficar ou se sentir paralisado, você pode avançar, porém avance na direção
divina ( Direção de Deus )!
Tenham um tempo de oração juntos: abram o coração e deixem o Espírito Santo agir na sua
vida!

Agenda da Célula
DATA

29 /Maio
Quarta
20h00
01 / Junho
SÁBADO
17h00

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
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02 / Junho
DOMINGO
10H00
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CURSO
PRINCÍPIOS PARA UMA VIDA ABENÇOADA

O Simples Segredo para Resultados Financeiros Surpreendente

3º Palestra: Deus em Primeiro Lugar : Primícias/Dízimos e
Ofertas
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

