ESTUDO P/ CÉLULA – O QUE FAZER QUANDO TUDO PARECE PERDIDO? 21/04/13

QUEBRA-GELO: Pergunte: Quem aqui já teve a experiência passar por um
momento onde: Projetos deram errado? Planos mudaram de repente?
Algo não deu certo? Ex: dispensa do Emprego, Enfermidade inesperada?
Etc. Compartilhe com a célula.
Vamos estudar a História de ISMAEL
Quem ainda não conhece a historia de Ismael vai conhecer um pouco
dessa historia hoje:
Tudo Começa Assim:
a) Deus promete um filho a Abraão e promete fazer dele uma grande
nação – Leia Genesis 15: 1 a 6 – Qual foi a promessa de Deus nos
versos 4 e 5? – Que ele teria um filho e seria uma grande nação.
b) Sara era Estéril e quis Ajudar Deus dar um filho a Abraão – Leia
Genesis 16:2,3 e 15 – De quem foi a ideia de dar um Filho da
escrava? Foi ideia de Sara.
c) Nasce o Menino Ismael – Leia Genesis 16:16 – Quantos anos tinha
Abraão quando nasce Ismael? Resp. 86 anos.
d) Ismael – é o Centro das atenções – Agora Abraão tem um herdeiro.
Abraão era muito rico, respeitado em sua terra. Pergunte: Como
você acha que Ismael foi criado? Recebia do bom e do melhor.
Melhor educação, melhores roupas, melhores brinquedos, tinha
uma vida de luxo e abastada e prospera.
Até aos quatorze anos tudo era dele e era para ele.
Mas de Repente tudo muda. Sua vida dá uma volta de 180 Graus.
Da noite para o dia ele não é mais o centro das atenções, não tem mais
família, casa, não tem mais empregados, não tem mais pai, comida,
abrigo, segurança, não tem mais nada, apenas um pão e uma garrafa de
água.
Leia Genesis 21: 1 a 5 – Pergunte: O que acontece aqui?

No verso 1 - Deus cumpre sua promessa. Guarde isso: Deus Sempre
cumpre aquilo que Ele Promete.
Leia Gn 21: 8 – Quem agora é o centro das atenções? Agora Isaque é o
Centro das atenções.
Leia 21:09,10 – O que Sara pediu para Abraão fazer? Mandar embora
Hagar e Ismael.
Leia 21: 14 – O que Abraão fez? Mandou Hagar e seu Filho embora.
Leia 21: 15,16 – Como está a Esperança de Hagar?
Agora eles estão em um deserto, sem rumo, sem direção, sem comida,
sem bebida. Hagar estava sem esperança, tinha apenas uma certeza, a
certeza que a morte iria chegar.
Mas qual foi a atitude que mudou toda a história de Hagar e Ismael?
Ismael teve três atitudes que mudou a historia de sua vida e gerou um
grande milagre. Veja:
Primeira Atitude: Oração – Ele estava orando, quando tudo estava dando
errado. Leia 21: 17 – Enquanto Hagar estava chorando, o menino estava
orando. Qual tem sido sua atitude? Algumas pessoas só choram de
desgosto, de tristeza, de depressão. Só murmuram, reclamam,
questionam, mas em quanto isso o menino orava. A oração é a Chave que
abre todas as portas. Não Chore, Ore.
Segunda Atitude: Fé – ele cria que um milagre poderia acontecer a
qualquer momento. Leia Gn 21: 19 – O que Deus fez? Abriu os olhos de
Hagar, ela estava morrendo de sede em cima de um poço. Sua lágrimas
impediam de ver a saída. Mas Deus providenciou um poço. A solução a
resposta porque Ismael estava crendo no milagre. Creia que um Milagre
irá acontecer em Nome de Jesus.
Terceira Atitude: Tomar Posse das Promessas – Ismael sabia tomar posse
das promessas, ele aprendeu isso com seu Pai Abraão. Ele sabia que Deus
tinha uma promessa para ele e que ele não iria morrer no deserto.
Leia Gn 16: 8 a 12 – Para quem foi essa promessa? Para Hagar e Ismael.

Ismael sabia que Deus tinha algo preparado para ele. Saiba que Deus tem
algo preparado para você. Líder Leia Deuteronômios 28:1 a 14 – e diga
que esses versos são promessas de Deus para todos seus filhos.
Ministração: Separe uma música que fala de promessas.
Exemplo: Eu tenho a Marca da Promessa. Trazendo a Arca.
Se tentam destruir-me zombando da minha fé
E até tramam contra mim
Querem entulhar meus poços
Querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir
Mas quem vai apagar, o selo que há em mim
A marca da promessa, que Ele me fez
E quem vai me impedir, se decidido estou,
Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir
O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez
Minha sorte Ele mudará, diante dos meus olhos
(repete toda)
Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos
Unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar (2x)
Mas quem vai apagar o selo que há em mim
A marca da promessa, que Ele me fez
E quem vai me impedir se decidido estou,
Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir
O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez
Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos (3x).

Vocês podem cantar ou apenas deixar a música tocando enquanto você
orar.
Mas tome posse de todas as promessas de Deus para sua vida.

Compartilhe a visão: Multiplicar a célula até Outubro. Atingir 50 células e
Cada membro da CBPAZ discipulado Um a UM.
MOMENTO DA OFERTA: DISCRIÇÃO E SEM CONSTRANGIMENTO.

Avisos: Sábado dia 27/04 – Celebração da Rede de Jovens.
Piquenique das Células – Dia de Lazer e Comunhão. A partir das 09:30H
Dia 01/05 – Na IDE - Só haverá piquenique se o tempo estiver aberto,
sem chuva e sem frio.
Será solicitado uma CONTRIBUIÇÃO DE R$ 5,00 – POR ADULTO.

