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SÉRIE: DIREÇÃO DIVINA
ENCONTRE OS QUE TE MELHORAM
SENTIR (quebra-gelo)
A sociedade pós moderna trouxe muitos avanços, porém um alerta para todos nós: elas não tem
tempo!. As pessoas com quem você convive no dia-a-dia te ajudam a melhorar? Comentem
brevemente uns com os outros.
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
A PESSOAS QUE NOS MELHORAM GERALMENTE:
- Nos levam para perto de Deus
- Nos inspiram para o crescimento pessoal
- Tiram o melhor de cada um de nós
- Nos desafiam e nos levam para além da zona de conforto
- Nos motivam para servir em causas grandes
- Nos confrontam em amor e verdade
TODOS PRECISAM DE RELACIONAMENTOS QUE NOS TORNAM MELHORES
“Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: ‘Encontrei Davi,
filho de Jessé, homem segundo o meu coração; ele fará tudo o que for da minha vontade’”
Atos 13.22
A VIDA PASSA SEMPRE PELOS RELACIONAMENTOS
Por detrás do sucesso de uma pessoa, existem bons relacionamentos, por detrás de derrotas na vida
de uma pessoa, existem maus relacionamentos.
2 Reis 5.1-17
Baseado nos princípios do Comandante Naamã!
PARA VOCÊ ENCONTRAR AS PESSOAS QUE TE MELHORAM GUARDE NO SEU CORAÇÃO
ESTES PRINCÍPIOS PODEROSOS:
1. REALIDADES MUDAM: v. 1
“
Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu
senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou
leproso.”
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2. DEUS USA TODOS: vs. 2-3
Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir à mulher
de Naamã.” Um dia ela disse à sua senhora: "Se o meu senhor procurasse o profeta que está em
Samaria, ele o curaria da lepra".
“

“Você pode estar a distância de uma criança que vai te dar uma lição de vida que vai mudar tudo”
3. NINGUÉM POSSUI TUDO: vs. 4-5
4

Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera.

O rei da Síria respondeu: "Vá. Eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel". Então
Naamã partiu, levando consigo trezentos e cinqüenta quilos de prata, setenta e dois quilos de ouro e
dez mudas de roupas finas.”
5

Veja bem, ele juntou riquezas, mas a carta precisava vir das mãos do Rei.
Dinheiro não pode comprar autoridade.
4. TEM SEMPRE UM HOMEM DE DEUS NA HISTÓRIA DE DEUS: vs. 8-9
Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe
esta mensagem: "Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta
em Israel".
“

“

Então, Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu.”
5. OBEDIÊNCIA SE MANIFESTA NOS DETALHES: v. 10

Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: "Vá e lave-se sete vezes no rio Jordão; sua pele será
restaurada e você ficará purificado".
“

6. REAÇÕES NEGATIVAS SABOTAM MILAGRES: vs. 11-12
Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: "Eu estava certo de que ele sairia para receber-me,
invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da
lepra.”
‘

- Cuidado com sua indignação, orgulho e fúria.
Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será
que não poderia lavar-me neles e ser purificado? " Então, foi embora dali furios
“
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7. SIMPLICIDADE É CANAL DE CURA: vs. 13-14
Mas os seus servos lhe disseram: "Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o
senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado! Assim
ele desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus; ele foi
purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança.”
“

SIMPLIFIQUE SUA VIDA PARA DEUS
8. BEM SUCEDIDOS ENCONTRAM O CAMINHO DA HONRA E DAGRATIDÃO: vs. 15-17
Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do
profeta, Naamã lhe disse: "Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por
favor, aceita um presente de teu servo".
“

O profeta respondeu: "Juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei". Embora
Naamã insistisse, ele recusou.
16

E disse Naamã: "Já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas
carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro deus
senão ao Senhor.”
Se você não aceita minha oferta, posso levar um pouco da terra que você pisa?
17

REFLETIR (de todos para Deus)
A DECISÃO DE SE CONECTAR A ALGUÉM MELHOR QUE VOCÊ MUDARÁ A HISTÓRIA QUE VOCÊ
CONTARÁ UM DIA!
DEFINITIVAMENTE NÃO É TARDE DEMAIS PARA VOCÊ SE CONECTAR A ALGUÉM QUE MUDARÁ
SEU 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
Naamã encontrou duas pessoas melhores que ele, Elizeu o profeta e a menina escrava, e assim o
Comandante Sírio, voltou para Siria, melhor do que foi para Israel.
Deus quer transfromar você nas suas idas e vindas, mas nunca se esqueça que Deus vai usar
pessoas para te melhorar.
Recebe esta Palavra de Fé?
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Agenda da Célula
DATA

12 /Junho
Quarta
20h00
15 / Junho
SÁBADO
17h00
08/ Junho
DOMINGO
10H00

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

CÉLULAS JOVENS E ADOLESCENTES ( EVANGELÍSTICA)
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 Surpreendente

4º Palestra: FICANDO LIVRE DA ESCRAVIDÃO DAS DÍVIDAS
Não Falte! Esses princípios vão produzir muitas bênçãos e
prosperidade na sua vida

28 à 30
JUNHO
14/ Julho
Homens de
Honra
02 à 02
AGOSTO

ENCONTRÃO NACIONAL JOV / ADOLESC
ESTÂNCIA ÀRVORE DA VIDA - SUMARÉ
Não deixe para última hora!
Procure Marcos e Paula / Filipe e Ana
ENCONTRO HOMENS DE HONRA
PAIS E FILHOS
Em breve anunciaremos o local

ACAMPAMENTO DE MULHERES
Hotel Firenze – Serra Negra
Inscrições com Silmara

BOLETIM DE CÉLULA

01 à 03
NOVEMBRO

Nº 284
01 à 08 de Junho

ACAMPAMENTO DE CASAIS
Hotel Firenze – Serra Negra
Inscrições com Silmara

