IGREJA BATISTA MEMORIAL EM JARDIM CATARINA
Estudo das Células
SÉRIE “ENCONTROS”
Estudo 12 – ENCONTRO QUE MOVE O SOBRENATURAL

COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): FICA A CRITÉRIO DE CADA LÍDER
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): João 11.1-44
Hoje vamos aprender com o encontro de Jesus com Lázaro, Marta e Maria.
O encontro que move o sobrenatural...
1. Leva você para MAIS PERTO de Jesus (versos 3-4). Deus usa situações para nos aproximar dele: dor, transição,
instabilidade, dificuldades. Estes estados agem como se fosse um grande ímã puxando você para Jesus. Deus não
causa uma dor, mas Deus não desperdiça uma dor. Analise a sua vida e perceba Deus agindo para encontra-lo! Se
permita ser encontrado por Ele! Renda-se, pois encontros com Jesus são sempre sobrenaturais. Ele quer ajustar o
que está em desordem.
2. Mostra a SOBERANIA dos céus (verso 6). Até quando esperar depois de uma notícia ruim? Entenda que Jesus
age no momento certo: Deus age no tempo que está acima da esfera humana. Jesus age da maneira certa e sem
equívocos: Jesus sempre vai usar os melhores métodos para abençoar a sua vida. Creia, nos piores momentos de
sua vida, Deus está no governo e no controle. Ele está no comando sempre.
3. Demonstra AMOR e SENSIBILIDADE (versos 5,33,34,35). Jesus ama a todos! Inclusive aqueles que têm mais
dificuldade. Jesus se importa com você e lamenta seu sofrimento. Confie sua vida a Jesus, pois Ele sabe
perfeitamente sua dor e quer curá-lo.
4. Exige FÉ e AÇÃO (versos 20-22). Marta tinha uma linda e poderosa fé. Ela acreditava que com Jesus, ele não
teria morrido. Mas também acreditava que, com Jesus, ele ressuscitaria! Para o sobrenatural de Deus acontecer é
preciso de Fé e Ação! Foi necessário que alguém tirasse a pedra e também foi necessário que Lázaro obedecesse e
saísse da sepultura por conta própria. Jesus não vai realizar aquilo que você pode fazer.
5. Manifesta o IMPOSSÍVEL (versos 43,44). Jesus faz milagres, creia nisso. Entregue sua vida, seus problemas,
tudo, para que Ele faça o sobrenatural. Dê nomes aos seus problemas e os entregue a Jesus e deixe que ele chame
para fora e o milagre acontecerá.
 Para Reflexão: Você crê que Jesus pode fazer o sobrenatural em sua vida como fez com Lázaro? Você está
disposto a obedecer e a pôr em ação o que Jesus falar?
 Para Oração: Continue orando e pedindo a Deus que traga saúde física, emocional e espiritual para o
tempo em que estamos vivendo.
 Para Aplicação: Decida crer e celebrar o sobrenatural que Deus fará por você!
 Para Indicação: Livro “(DES) Qualificado” (Steven Furtick – Editora Inspire) – Adquira em nossa Bookstore.
 Lembrete: Não se esqueça de falar na sua célula sobre os alimentos para Casa Social. Eles são muito
importantes para as famílias que estão necessitadas.
MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com 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.
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