IGREJA BATISTA MEMORIAL EM JARDIM CATARINA
Estudo das Células
SÉRIE “RENOVE”
Estudo 35 – RENOVE SUA EXPECTATIVA

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): 2ª Coríntios 5.17
O novo traz o desconhecido e vem cheio de surpresas e expectativas. No entanto, você precisa sonhar, planejar e
gerar este novo em sua própria vida. Deus criou coisas novas para você; as coisas antigas já passaram! Mude seus
pensamentos, pare de olhar para trás. Tenha atitudes, não baseadas em pensamentos positivos, mas nos
pensamentos de Jesus para você. Visualize onde você vai chegar. Enxergue com os olhos de Deus. Lance seu olhar
além das suas circunstâncias. Tome as promessas de Deus e faça delas um pavimento para o seu futuro. Aumente
sua expectativa! Vejamos a seguir três princípios para que sua expectativa seja aumentada:
1. Ajuste sua visão para enxergar COMO DEUS ENXERGA (Romanos 12.2a). Ajuste sua visão para enxergar
como Deus enxerga. Não tome o formato do mundo, não traga para dentro de você a realidade do mundo que te
cerca, mas tome consciência do “mundo de Deus”, do Seu Reino, da Sua perfeição, da sua vitória que foi
conquistada por Jesus. Nesta confiança é que sua expectativa aumenta e você viverá o melhor ano da sua vida!
2. Tome consciência de que DEUS É MAIOR QUE OS DESAFIOS à sua frente (1º Samuel 17.45-46). Todos os
dias temos desafios, todos os anos temos grandes gigantes para vencer, porém, maior é o que está com você! Davi
tinha consciência da presença de Deus em meio à luta. Se você está com Deus, você está protegido. Não se
entristeça caso você esteja passando por muitas colisões na sua jornada. Tome consciência do tamanho do seu
Deus e não se importe com o tamanho dos gigantes. Lembre-se da promessa de Deus de que todos os dias temos
força para enfrentar cada problema que surgir.
3. Acredite que VOCÊ É MAIS QUE VENCEDOR (Romanos 8.37). Deus o fez mais que vencedor. Pare de focar
nos seus defeitos, foque no que você é bom! Se você não acreditar que Deus o fez mais que vencedor, você estará
entrando no ano de 2021 já derrotado. Somos programados por aquilo que acreditamos, ou seja, sua mentalidade
é o óculos que você usa para enxergar a realidade. Sonhe grande, sonhe os sonhos de Deus! Não tenha medo de
ser tudo o que Deus o chamou para ser, de conquistar tudo o que Deus já conquistou para você. Seja ousado,
corajoso e destemido.
 Para Reflexão: Você já escreveu seus planos e sonhos para 2021?
 Para Oração: Ore pedindo para Deus discernimento e sabedoria para sonhar os sonhos Dele.
 Para Aplicação: Compartilhe seus sonhos e planos com pelo menos duas pessoas e pergunte o que elas
acham, faça ajustes, caso necessário.
 Para Indicação: Livro “ENCONTROS COM JESUS” (Carlito Paes – Editora Inspire)
 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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