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LIÇÃO 143 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA-GELO: O que mais te chama atenção na natureza quando se fala de re-criação? 
- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para este fim”. 
- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Provérbios 24.16 
 
O PODER CRIATIVO DE DEUS EM VOCÊ  

Nosso Deus é eterno e imutável; em Hebreus 13.8 diz que: "Jesus Cristo é o mesmo 
ontem, hoje e eternamente". O seu caráter, seu amor, seu poder e propósito nunca mudam mas 
ao mesmo tempo tudo que Ele é e faz passa por um eterno processo de renovação. Esta dinâmica 
criativa é parte da vida em comunhão que as pessoas da trindade vivem entre elas.  

Deus é criativo e fez você a imagem e semelhança Dele. Nele você pode sempre ser 
renovado e renovar tudo ao seu redor. Vamos aprender algumas lições que nos comprovam que a 
vida cristã é dinâmica, criativa e sempre renovada quando se tem comunhão com Espírito Santo. 

 
1º- A Bíblia afirma que você tem o poder de recomeçar: Os fracassos nunca serão o seu fim! 
Provérbios 24.16 “Porque sete vezes cai o justo, e se levanta; mas os ímpios são derribados pela 
calamidade.”  Nós somos diferentes dos ímpios, pois temos o poder de recomeçar, o poder de 
arrepender, de romper e dar a volta por cima. Isto é o poder criativo e renovador de Deus em você. 

- Nunca se intimide com a derrota enquanto viver, ela é temporária. Voce é eterno em Cristo! 
- O pior tipo de fracasso não é tentar e fracassar e sim nunca tentar, e viver como fracassado. 
- Conte alguma experiência de algo que você tentou, falhou e no fim conseguiu vencer. 

 
2º- A Bíblia ensina que você tem hoje, o presente. O ontem e o amanhã não lhe pertencem. 
O poder criativo de Deus é sempre para hoje e agora, Jesus disse: “Eu sou”, quando se fala da fé de 
Deus; em Hebreus 11,  o texto diz: “Ora, a fé é...” não diz que foi ou que será. 
Em Isaías 43.18-19 diz: “esqueçam o que se foi não vivam no passado, vejam! Estou fazendo uma 
coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho.”  

- Não fique preso ao passado, nele não há progresso. Ao lembrar seja grato, depois esqueça-o! 
- O amanhã nunca chega, é o hoje que conta. Decida prudentemente hoje e o seu amanhã tomará   
   conta de si mesmo. O seu amanhã começa hoje, se você depender do Espírito agora! 
- Em sua imaginação, qual é a sua maior tendência viver no passado, no presente ou no futuro? 

  
3º - A Bíblia promete coisas grandiosas e novas para sua vida. 
Em Jeremias 33.3 Deus diz: “Clama a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e 
insondáveis “novas” que você não conhece”. Talvez você esteja cansado e sem expectativa de 
coisas novas. Se você acredita que Deus cumpre o que promete, então ore e clame! 

- Se você deseja experimentar a comunhão e o poder criativo de Deus você precisa sair da zona 
de conforto. É tempo de mudança, de abandonar o tipo de vida onde as coisas estão do seu jeito. 
- Em Efésios 4.22-24 diz o que fazer para experimentar a renovação, precisamos: “despojar do 
velho homem”, “renovar o espírito do nosso entendimento” e “ nos revestir do novo homem”...  
- Responda: você acredita que Deus vai te renovar se você não tomar uma postura? 

 
Conclusão 
Para Deus fazer algo novo Ele vai mexer com suas estruturas; vai haver um vazio, uma inquietação 
e insatisfação para que você se renda a Ele. Então ao buscá-lo, creia e planeje coisas novas Nele; 
planeje uma maior comunhão com Espírito Santo, multiplicar a célula, etc. Orem uns pelos outros. 
 
EVANGELISMO - APELO: 
VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, encontre com o discípulo e evangelize. 
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