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SÉRIE: DIREÇÃO DIVINA  
 

FIRME NO PROPÓSITO E VÁ 
 

MÚSICA: JESUS É CENTRO -  https://youtu.be/9DRngRLOo3E 
 
SENTIR (quebra-gelo)    
Você pode contar sua história na caminhada cristã, quando obstáculos, lutas acometem você? Será 
que é uma história de avanços, de olhar para frente e para Jesus, ou uma história de retrocessos; 
conte para seus irmãos, estamos todos interessados em nos ajudarmos mutuamente e 
permanecermos firmes no propósito de Deus em nossa vida! 
 
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 

 
Filipenses 3:12-14 (Faça a Leitura do Texto) 
 

A FORMA COMO REAGIMOS EM MEIO A DOR, VAI DETERMINAR COMO SERÁ NOSSO FUTURO! 
 

Jesus sempre será o SALVADOR, O ABRIGO E O CONSOLADOR que precisamos! 
 
Devemos firmar nossa  mente, nossos olhos e nossa fé no PROPÓSITO e seguir adiante: 
 
CREIA NESTAS DUAS VERDADES DA PALAVRA: 
 
a. A PRESENÇA de Jesus está com você, não importa o quão solitário você se sinta! 

Quando você está no barco com Jesus, não significa que ele não vai balançar, significa que ele não 
afundará! “Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por 
isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar” 
Salmos 46.1-2 
b. O PROPÓSITO de Jesus permanecerá em você depois que a tempestade passar.  

Jesus não só está com você em meio as tempestades, mas também vai usá-la para atingir os 
propósitos que Ele mesmo estabeleceu para sua vida!  
Veja esta declaração de Paulo: “Mas ele me disse: ‘Minha graça é suficiente para você, pois o meu 
poder se aperfeiçoa na fraqueza’. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas 
fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 
Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas 
perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco é que sou forte.” 
2 Coríntios 12:9-10 

QUANTO MAIS VOCÊ APRENDE A CONFIAR EM DEUS, MAIS VOCÊ CRESCERÁ! 
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PARA VOCÊ FIRMAR NO PROPÓSITO E SEGUIR SOB A DIREÇÃO DIVINA: 
 

1. MANTENHA SUA MENTE LONGE DA ACOMODAÇÃO: v. 12 

“Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois 
para isso também fui alcançado por Cristo Jesus.” 
O que está distraindo sua mente? 

2. MANTENHA SUA MENTE AFASTADA DO ORGULHO:  v. 13 
“Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado,” 

Continue humilde, aprendiz, em construção, ensinável, nunca deixe de ser discípulo. 
3. TENHA O SEU PASSADO BEM RESOLVIDO:  v. 13b. 

“mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás” 
 

4. MANTENHA A MENTE FOCADA NO PROGRESSO:  v. 13c.  

“e avançando para as que estão adiante,” 
5. TENHA SEMPRE O PROPÓSITO EM MENTE: v. 14 

 
“Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.” 
ONDE você quer chegar? Com QUEM quer chegar? E PARA QUE deseja chegar? 

 
“Se você perder suas motivações pessoais, perderá sua alma! 

Se você perder seus valores, perderá sua cabeça!”   
Carlito Paes 

 
O livro INTIMIDADE COM O TODO PODEROSO, Charles Swindol fala de 4 decisões que geram 4 
princípios de vida para conhecermos em intimidade o Senhor: 
 
DECISÕES: PRINCÍPIOS: 
Reorganizar o nosso mundo 
particular 

SIMPLICIDADE 

Aquietar-se SILÊNCIO 

Cultivar serenidade SOLITUDE (alma 
saciada/Safisfeita). 

Confiar completamente no 
Senhor 

RENÚNCIA 

 
No final o que vai te manter na corrida é: A INTIMIDADE COM JESUS 

 
“Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco,  

e não me tens conhecido?...” 
João 14.9 

 
Jesus é a última pessoa com a qual cultivamos total intimidade. 
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REFLETIR (de todos para Deus) 

 
E por isto, você vai prosseguir em vitória, porque NELE, você é.... 
 
“Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. 
Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem 
o futuro, nem quaisquer poderes, 
nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do 
amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.” 
 Romanos 8.37-39 
 
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 
TEMPO DE ORAÇÃO: 
Qual o propósito de sua vida, você já descobriu? Você vive para que? Paulo é um exemplo para nós! 
Que todos nós firmemos nossa vida no propósito pelo qual Deus nos criou e andemos para frente, e 
não paremos. Vamos orar para que essa verdade que compartilhamos hoje seja uma realidade diária 
em nossa vida!  
                                                       
 
 

LÍDER DA CÉLULA PEÇA PARA ALGUÉM DA CÉLULA COM PAIXÃO E ENTUSIAMO 
COMPARTILHAR A AGENDA 

 

Agenda da Célula 
 

          DATA                                             EVENTO 

 
19 /JUNHO  

Quarta 
20h00 

 

PROJETO IDE 
Reunião para Líderes, líderes em treinamento e para aqueles 

que querem frutificar para Deus 
 

22 / JUNHO 
SÁBADO 

17h00 

                               

CÉLULAS JOVENS E ADOLESCENTES  ( EVANGELÍSTICA) 

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

 

28 à 30 
JUNHO 

 
ENCONTRÃO NACIONAL JOV / ADOLESC 
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ESTÂNCIA ÀRVORE DA VIDA - SUMARÉ 
Não deixe para última hora!  

Procure Marcos e Paula / Filipe e Ana 

14/ JULHO 
Homens de 

Honra 
 

 
ENCONTRO HOMENS DE HONRA 

PAIS E FILHOS 
SÍTIO DO PICO  

 

02 à 02 
AGOSTO 

 

 
ACAMPAMENTO DE MULHERES 

Hotel Firenze – Serra Negra 
Inscrições com Silmara 

 

01 à 03 
NOVEMBRO 

 

 
ACAMPAMENTO DE CASAIS 

Hotel Firenze – Serra Negra 
Inscrições com Silmara 

 


