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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): Gênesis 12.1-4 

 

O ser humano tem uma tendência de ser resistente à mudança, pois ela confronta a nossa zona de conforto. O 

conhecido dá a sensação de controle, mas a mudança desestrutura o piso da nossa segurança. Porém, você já deve 

ter descoberto na sua caminhada da vida cristã que o nosso Deus sempre está nos desafiando para o novo. Como 

filhos, somos desafiados pelo nosso Pai a nos aventurarmos no desconhecido e darmos passos de fé em direção ao 

destino profético que Ele tem para nós. Hoje, Deus está convidando você para abraçar o novo e nada melhor do 

que começar na direção certa. A seguir, apresentaremos três princípios para você sair da sua zona de conforto e 

começar a caminhar na direção certa: 

 

1. ROMPA com o que te aprisiona ao PASSADO (Gênesis 12.1). Para Abrão começar na direção certa era 

necessário sair da terra onde ele estava e deixar a sua família. Essa ação significava romper com o passado. Existem 

duas perspectivas importantes nesse texto no que diz respeito a deixar o passado. A primeira era romper com a 

tradição e a segunda está associada à superação de uma ferida. A cidade onde Abrão estava com a sua família se 

chamava Harã e esse era exatamente o nome do seu irmão que havia morrido em Ur dos Caldeus (Gênesis 11.28). 

O comando de Deus para ele sair daquela terra significava deixar para trás uma ferida. Era literalmente abandonar o 

lugar que o prendia à dor. Abrão precisava deixar o passado de decepção e avançar para um futuro de esperança. 

 

2. ABRACE as PROMESSAS de Deus (Gênesis 12.2). As promessas de Deus são o combustível da esperança. Crer 

em uma promessa é se apaixonar pelo futuro que Ele sonha para você. Uma promessa do Céu, quando abraçada 

em fé, tem o poder de pavimentar seu caminho até o centro da vontade do Pai. Note que a promessa que Abrão 

recebeu confrontava a sua realidade. Abraçar uma promessa é enxergar um futuro diferente da situação atual. A 

promessa escandaliza toda impossibilidade. Uma promessa crida gera dentro de você uma nova vida. Existem 

promessas na Palavra de Deus e promessas específicas para você, que já foram liberadas e estão apenas 

aguardando serem abraçadas. Elas se tornarão uma bússola para guiá-lo ao seu destino profético. 

 

3. Dê o PRIMEIRO PASSO para o seu DESTINO PROFÉTICO (Gênesis 12.4). Eu amo essa expressão “partiu 

Abrão”. Vemos em Abrão uma obediência imediata e esse é um grande segredo para começar na direção certa. 

Sabe o que aconteceria se Abrão não tivesse dado o primeiro passo? Nada. Não adianta receber as promessas de 

Deus e ficar paralisado. Toda grande jornada começa com um pequeno passo. Qual é o passo que você precisa dar 

hoje? Você não precisa de todas as respostas, se você já tem um comando. Obedeça e se ponha em movimento. 

 

 Para Reflexão: Ainda existe algo do seu passado que o aprisiona?  

 Para Oração: Ore pedindo a Deus força para romper com o seu passado e trazer cura ao seu coração.  

 Para Aplicação: Você já recebeu um comando e uma direção de Deus? Dê o primeiro passo. Saia da teoria 

e coloque em prática. Faça algo concreto. Coloque esse plano em ação. 

 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. 


