ESTUDO P/CÉLULA – NÃO PERCA A OPORTUNIDADE 28/04/2013
QUEBRA GELO PERGUNTA? Quem já perdeu uma oportunidade : uma
boa oportunidade que passou e vc não aproveitou porque ficou na
indecisão. compartilhe com a célula:

LC 18:39 OS que iam na frente o repreendiam para que calasse , ele
porem cada vez gritava mais : Filho de Davi tem compaixão de mim .
Se ele estivesse parado ou ficasse discutindo com os que o repreendiam
talvez perderia a oportunidade .

SL: 25:15 diz AO HOMEM QUE TEME AO SENHOR, ELE O INSTRUIRÁ NO
CAMINHO QUE DEVE ESCOLHER.

PERGUNTA: QUANTAS vezes vc perdeu a oportunidade porque deu
ouvidos ao que pessoas dizem sobre vc e não o que DEUS diz sobre vc.

A nossa vida é feita de oportunidades e decisões que devemos tomar, as
decisões que tomamos hoje ira refletir no nosso futuro no dia de
amanhã, por isso é importante pedirmos para DEUS orientação.
pergunta : vc tem feito isso?

Na continuação da história Jesus para e manda chamar Bartimeu e cura
ele da cegueira que depois de curado seguia Jesus glorificando a DEUS

A escolha é nossa mas podemos contar com a ajuda de DEUS.
Existem oportunidades que são únicas peça a DEUS orientação na
escolha.
A bíblia nos conta a história do cego Bartimeu em LUCAS 18:35
LC 18:35 aconteceu ao aproximar de Jericó, estava assentado á beira do
caminho,pedindo esmola PERGUNTE QUAL ERA A SITUAÇÃO DO CEGO?
R. não tinha pra onde ir pois era mendigo, não sabia pra onde ir pois era
cego.
LC 18:36 ouvindo o tropel da multidão que passa perguntou o que era
aquilo LC18:37 anunciaram –lhe que passava Jesus o nazareno.
BARTIMEU não perdeu a oportunidade pois era a ultima vez que Jesus
passaria por ali estava indo para Jerusalém onde ia ser crucificado.
LC 18:38 então começou a clamar filho de Davi tem compaixão de mim.

BARTIMEU NÃO PERDEU A OPORTUNIDADE O tropel dos vencedores
esta passando não perca a oportunidade
Não perca a oportunidade de fazer a diferença na escola , no trabalho em
casa, na igreja
Não deixe de falar de Jesus onde vc estiver
CL 4:5 DIZ portai-vos com sabedoria para com os que são de fora ;
aproveitai as oportunidades

NO trabalho não perca as oportunidades a concorrência é grande; ex A
história do abacaxi
FRASE : MELHOR ESTAR PREPARADO E NÃO TER OPORTUNIDADE DO
QUE TER A OPORTUNIDADE E NÃO ESTAR PREPARADO.
As vezes perdemos a oportunidade por medo , medo de coisas que nem
vão acontecer
PERGUNTA; você já perdeu a oportunidade por medo alguma vez?

VOCÊ pode planejar e criar a oportunidade
A bíblia nos conta a história de Zaqueu LC 19:1-10
Era a ultima vez que Jesus ia passar por ali em Jericó Zaqueu sabia que
não podia perder a oportunidade , a multidão era grande e ele era
pequeno não conseguia ver.
1º) planejou LC 19 :4 DIZ
sicômoro(arvore) a fim de vê-lo

então correndo adiante, subiu a um

2°)Não se importou com o que iam dizer dele, pois possuía muitos bens
era rico, Para Zaqueu o que importava era ver Jesus
Jesus não só viu mas disse, convém ficar hoje na sua casa LC 19: 5
Zaqueu se arrependeu e Jesus disse Hoje ,houve salvação nesta casa LC
19:9
Zaqueu não perdeu a oportunidade
Não fique desanimado
(sem- animação) tem gente que perde a
oportunidade por que só vive desanimado
FRASE TIPOS DE PESSOAS. A que fazem acontecer AS que ficam olhando
acontecer e AS que perguntam o que esta acontecendo. FAÇA
ACONTECER.
LC 18:18 O jovem Rico perdeu a oportunidade Jesus o chamou para ser
seu discípulo mas ele teria que vender seus bens dar aos pobres e seguir
Jesus, ele ficou muito triste pois era muitíssimo rico o jovem perdeu a
oportunidade.
(Pr. Eliezer Junior)

COMPARTILHE A VISÃO DA CBPAZ:
50 CÉLULAS ATÉ O FINAL DO ANO
PROJETO 3D – TODOS OS MEMBROS DA COMUNIDADE DISCIPULADOS
UM A UM ATÉ O FINAL DO ANO.
COMPRARMOS UMA CHÁCARA.
OFERTA – ATENÇÃO LÍDER FAÇA O MOMENTO DA OFERTA DE MANEIRA
DISCRETA, PARA QUE NÃO HAJA NENHUM CONSTRANGIMENTO.

