IGREJA BATISTA MEMORIAL EM JARDIM CATARINA
Estudo das Células
Estudo 21 – PROSSIGA NO SEU DESTINO

COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): DEIXAMOS UMA OPÇÃO NO FINAL DESTE ESTUDO
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 3.20
Fomos criados para grandeza! Você nunca encontrará águias ciscando com galinhas. Leões pastando com zebras.
Assim como não deve achar um filho de Deus vivendo na escassez. A sua origem e o seu destino são o céu. Você
nasceu na mente de Deus e é para Ele que está voltando. Todos os que já foram alcançados devem viver
prosseguindo para o destino em que foram designados.
1. Para viver prosseguindo para o seu destino, AVALIE sempre o seu PROGRESSO. (Filipenses 3.12). Ainda
não estamos prontos! Por mais que já tenhamos tudo o que já alcançamos, ainda estamos sendo construídos.
Nosso alvo é sermos, a cada dia, mais parecidos com Jesus. Jesus sempre avaliava o seu alcance, seu ministério, seu
impacto. Avaliar é se preparar para celebrar!
2. Para viver prosseguindo para o seu destino, CAMINHE sempre para FRENTE (Filipenses 3.13). O vidro
retrovisor é bem pequeno de propósito porque não podemos ficar olhando para ele, mas sim para o parabrisa, que
nos revela onde queremos chegar. O seu passado é uma realidade, mas nunca deixe-o limitar o seu presente, nem
direcionar o seu destino.
3. Para viver prosseguindo para o seu destino, ESTABELEÇA ALVOS altos (Filipenses 3.14). Se o nosso Alvo é
Cristo! Se nossa vida é destinada à Glória! Se somos filhos do Pai do Céu. Nossos alvos devem também condizer
com a altura do nosso destino. Você está sendo chamado para ser o melhor filho, o melhor pai, a melhor esposa, o
melhor avô, o melhor empregado, o melhor patrão, o melhor cidadão, sempre o melhor. Nunca se acomode com o
bom, pois ele é inimigo do excelente, do perfeito.
CONCLUSÃO: Você pode viver para muito mais. Deus te deu muito mais! (Filipenses 3.21b) Quais passos você tem
dado no dia a dia da sua vida que revelam seu destino? O que você precisa deixar para cumprir o seu chamado em
Cristo?
MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus a partir da sua vida. 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) Todas as
células deverão participar do quarto TCL deste ano, no dia 26/08, às 09h50min. 3) Não esqueçam de trazer as
cestas básicas para o TCL.
QUEBRA-GELO: Com o círculo da célula formado, peça para que todos fechem seus olhos. O líder deve fazer
algumas perguntas relacionadas aos que estão presentes, como por exemplo: “Quem veio usando camisa
vermelha?”, ou “Quem está usando tênis branco?”. Quem souber levanta a mão, o primeiro que levantar tem direito
a responder, e se acertar ganha um ponto, assim sucessivamente. Talvez, ninguém saiba as respostas.
APLICAÇÃO: muitas vezes estamos acostumados a não prestar real atenção nas pessoas, que na realidade devem
ser nosso foco. Burlamos os detalhes e só nos voltamos para alguém quando esta pessoa nos procura ou tem um
problema gritante. Somos parte de um todo, um corpo, um Reino, composto por pessoas, os filhos de Deus.
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