IGREJA BATISTA MEMORIAL EM JARDIM CATARINA
Estudo das Células
Estudo 04 – ACREDITE NA TRANSFORMAÇÃO

COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) O que você se compromete a fazer neste novo ano para reafirmar
o seu compromisso com Deus e com o seu Reino?
ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou
colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também).
DISCIPULADO (20 minutos): Filipenses 3.21
Não importa qual seja o tamanho do seu desafio, nada se compara ao poder e a força do nosso Deus. Acredite que
pessoas podem mudar, que realidades podem ser transformadas, que milagres acontecem! Não pare de interceder
e orar pelas pessoas que você ama, não pare de evangelizar, não pare de crer no poder transformador de Deus!
Acreditamos muito que estamos vivendo em tempos de abreviação. Deus está acelerando nosso futuro, pois Ele
tem urgência de consumar seu plano redentor. Portanto, façamos tudo o que estiver em nosso alcance para
promover o rompimento de nossos limites, de modo que vivamos em uma nova dimensão do sobrenatural!
1. Para desfrutar de um novo nível de intimidade com Deus, PROVOQUE a sua transformação (Mateus 9.21).
Quem não se lembra daquela mulher que sofria com uma hemorragia há doze anos e tamanha era sua fé que,
mesmo no meio de uma multidão, ela conseguiu chamar a atenção de Jesus pelo simples toque em seu manto!
(Mateus 6.22). Hoje Jesus espera de cada um de nós uma atitude extravagante! O que você está disposto a fazer
para provocar a transformação que deseja tanto? Como igreja família, temos tantas oportunidades de crescimento
e transformação.
2. Para desfrutar de um novo nível de intimidade com Deus, CELEBRE a sua transformação (Jó 42.2). A
adoração é uma semente poderosa! Ela mantém nosso coração satisfeito com o que já temos e protegido da
escassez. Um copo de água pela metade pode estar meio vazio ou meio cheio, depende da maneira que você o vê!
Depende a maneira como você agradece pela água recebida. Atitudes de exaltação e adoração movem os céus a
nosso favor! (Jó 42.12-13).
3. Para desfrutar de um novo nível de intimidade com Deus, TESTEMUNHE a sua transformação (João 4.39).
Hoje eu e você somos como aquela mulher samaritana. Ao testemunharmos os feitos do Senhor em nossa vida,
muitos outros desejarão conhecê-Lo e, a partir deste encontro, suas vidas também serão restauradas e
transformadas. Nossos testemunhos são cartas vivas do amor de Deus ao mundo! Não resista ao chamado de
Deus. Ele te chama a participar dos seus planos, a proclamar a sua palavra e a testemunhar daquilo que você tem
vivido com Ele.
CONCLUSÃO: Enquanto há vida há esperança de transformação. Todo dia é uma nova oportunidade que Deus nos
dá de recomeçar! Decida viver na perspectiva do céu. Decida provocar sua transformação até alcançá-la! Se a sua
atitude sempre for de adoração e celebração, o favor de Deus te alcançará para que o mundo O conheça através
do seu testemunho (Filipenses 3.13-14).
MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa acreditar em sua transformação pela fé em Jesus. Não perca
tempo: apresente Jesus Cristo para ele o mais breve possível.
SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a
nas suas necessidades e incentivando-a a crescer. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela.
ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1) Não esqueçam de prestar contas através do sistema Eklesia. 2) Não
esqueçam de trazer a Cesta Básica para o TCL (Treinamento e Capacitação de Líderes) no último domingo do mês
de Março de 2018.
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