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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Faça as seguintes perguntas: 1) O que vem à sua mente quando você ouve 

a palavra “render-se”? 2) Você se lembra de alguma cena de rendição em um filme ou numa guerra? 3) Em sua opinião, 

quais os sentimentos que levam uma pessoa a render-se? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): escolha cânticos que façam conexão com o tema abordado. (EU ME RENDO – Renascer | 

PARA SEMPRE TE ADORAREI – Aline Barros) 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Textos Bases – Romanos 6.13 NTLH | Lucas 9.23 NTLH | Salmo 37.7 GWT 

* Estudar o capítulo 10 do livro UMA VIDA COM PROPÓSITOS – PARA QUE ESTOU NA TERRA? 

 

“(13) Entreguem-se completamente a Deus (...) a fim de fazerem o que é direito.” (Romanos 6:13 NTLH) 

 

“(23) Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer 

como eu vou morrer, e me acompanhe.” (Lucas 9:23 NTLH) 

 

“(7) Entregue-se ao Senhor e espere pacientemente por ele.” (Salmo 37:7 GWT) 

 

Perguntas para aprofundamento do texto bíblico: 

 

 O que impede que nos rendamos a Deus? 

 Em sua opinião, o que vai acontecer quando você render-se completamente a Deus? 

 Render-se não tem nada a ver com perda, e sim com lucro. O que você ganha quando se rende a Deus? 

 Considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da vida preciso confiar mais nele? 

 

IMPORTANTE:  

 

Três Barreiras que impedem a nossa total rendição a Deus: 

 

1 – MEDO – Eu posso CONFIAR em Deus? 

2 – ORGULHO – Consigo admitir minhas LIMITAÇÕES? 

3 – CONFUSÃO – Eu sei o que significa RENDER-SE? 

 

Três bênçãos da Rendição: 

 

1 – Você experimenta PAZ 

2 – Você experimenta LIBERDADE 

3 – Você experimenta O PODER DE DEUS em sua vida 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que não ainda não rendeu sua vida a Jesus. Não perca tempo: procure-a, ajude-

a a entender que ela só será plenamente satisfeita quando render sua vida toda a Jesus. Ore com ela. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO(S) PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA:  

1) Incentive os membros de sua célula a participarem ativamente da campanha de 40 Dias de Propósitos, não perdendo 

nenhum encontro da célula e nem as celebrações de quinta (20h), domingo (09:50 e 19:00).. 2) Incentive os membros de 

sua célula a participarem da nossa MINI VIGÍLIA no dia 15/08 (20 às 24 horas) e da ALVORADA DA VITÓRIA no dia 17/08 

(07:00). 


