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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): USE SUA CRIATIVIDADE DE ACORDO COM O TEMA ABORDADO  

 

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 (30 minutos): Texto Bíblico – Filipenses 3.13-14 

 

“Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram 

para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado 

celestial de Deus em Cristo Jesus.” (Filipenses 3.13,14) 

 

O texto que lemos, nos mostra Paulo ensinado aos filipenses que é preciso deixar as coisas velhas para traz e 

prosseguir para o alvo, ou seja, uma vida nova com Jesus. É hora de avaliarmos nossa vida espiritual. Deus tem para 

todos nós uma vida nova, mas para isso precisamos nos dispor a ter novas posturas. 

 

1. Uma vida nova se constrói com hábitos de leitura da palavra. Sem conhecermos as escrituras, nunca 

saberemos qual é a vida nova que Deus tem separado para nós. Deus fala conosco através da Bíblia, nos dá 

direções, respostas, nos corrige, ensina e nos mostra o Seu amor. A palavra de Deus é apaixonante quando a 

descobrimos de verdade. Adquira o hábito de meditar nela. 

 

2. Uma vida nova se constrói com tempo de oração. A vida de oração faz toda a diferença para quem quer ter 

uma vida nova. Orar é ter tempo de intimidade com Deus, conversar com Ele e ouvi-Lo. O próprio Jesus se retirava 

em muitos momentos para ter um tempo de oração. A oração fará com que você aumente a sua intimidade com 

Deus e mova o céu. Sem uma vida de oração, nada de novo irá acontecer. 

 

3. Uma vida nova se constrói com uma busca pela santidade. É muito importante observamos no ano que 

passou os pecados que tivemos mais dificuldade em combater. Depois de detectarmos, precisamos confessar e 

abandonar. Mas para que os mesmos pecados não tornem a acontecer, precisamos buscar a santidade sobre as 

nossas vidas. Viver uma vida de santidade significa viver uma vida separada do pecado. Deus nos chamou para 

andarmos em santidade. Para que a sua vida seja nova, procure ao máximo se desviar do pecado, busque a 

santidade. 

 

Conclusão: Mais do que um ano novo, Deus tem uma vida nova para você não perca a oportunidade de mudar. 

Você deseja um ano novo e uma vida nova? Entende que para isso precisa ter o hábito de ler a palavra, orar e 

buscar a santidade? 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus e ser amado pelas pessoas. 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. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1) A próxima reunião do TLC acontecerá no dia 30 de Agosto de 2016 às 20 

horas. Tragam os anfitriões da sua célula (os donos da casa onde são feitas as reuniões). 


