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LIÇÃO  72  -  PARA  REUNIÕES  DE CÉLULA / GRUPOS PEQUENOS – IBREM  
 

 QUEBRA  GELO  (    ):  Você   geralmente planeja sua viagem antecipadamente?  

 ADORAÇÃO  (  08):  Hoje  é  tempo de louvar 

 EDIFICAÇÃO:  Jornada  cristã  (Série): Vencendo os impedimentos durante a jornada 
 OBJETIVO DA LIÇÃO: Aprender como eliminar os impedimentos da vida cristã. 

 MEMORIZAR: Lucas 14.28  

 ORIENTAÇÕES PARA O LÍDER: Inicie a reunião sempre no hor rio e passe pelas 4 etapas da 

reunião (E4). Motive as pessoas a memorizar a Bíblia; envie-lhes o verso da lição antecipado. 

 
CUIDANDO DOS DETALHES PARA TER UMA JORNADA FELIZ! 
 
Esdras tinha em suas mãos uma grande responsabilidade e ele precisava não apenas cumprir 

esta missão por si mesmo mas também pelas pessoas que acreditaram no projeto, para isto 

ele precisava ser cuidadoso tanto com grandes quanto com pequenos detalhes. 
 
Vamos aprender algumas lições sobre os cuidados para a nossa jornada espiritual: 
 
Uma grande jornada precisa de:  

 
1.  Planejamento  -  "Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e 

calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?... (Lucas 14:28-30).  
Pense:  “Se você falha em planejar você planeja fracassar.” 
 

2.  Foco -  Jesus respondeu: "Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o 
Reino de Deus". (Lucas 9:62). “Quem não tem foco e nem direção, qualquer coisa ou lugar 
est  bom.” Qual é o seu foco para a reunião de célula? 
 

3.  Ânimo -  "Se te mostrares FROUXO no dia da angústia, a tua força ser  pequena.”      
(Provérbios 24:10) Porque  as pessoas se desanimam na  vida? 
 

4.  Coragem -  “No amor não existe medo; antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o 
medo produz tormento; logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor”. (I João 4.18) 
  

Cuide dos detalhes em sua jornada 
 

1.  Pessoais (Auto Estima) -  Também vimos ali gigantes, filhos de Anaque, descendentes 

dos gigantes; e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos 

seus olhos. (Números 13:33). Você se vê em Cristo, ou em si mesmo? 
 

2.  Na Família (Cuidado) -  Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos 

da sua família, negou a fé,  e é pior do que o infiel. (1ª Timóteo 5:8) 
 

3.  Detalhes nas conquistas (Bens) - O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser 

diligente é o precioso bem do homem. (Provérbios 12:27)  
 

4.  Da doutrina (ensinamentos) - Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas 
coisas; porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.  (1ª 
Timóteo 4:16). Você filtra e analisa tudo que ouve e confere com a palavra de Deus?    

Em grupos de três pessoas conversem sobre os pontos que você mais precisa da ajuda dos 
irmãos e Deus. Depois ore uns pelos outros e pelos não crentes dos seus oikos. 

 
 EVANGELISMO-Apelo:  Não permita que nada te impeça de seguir Jesus; só Ele pode te salvar. 

 VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo e evangelize. 

 MISSÕES MUNDIAIS: Ore pelas vidas de Otoniel, Rebeca e filha no norte da Índia. 
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Fonte: Pr. Osiano Castro Neto http://comunidadevideiranazare.webnode.com.br/news/cuidando-dos-detalhes-pra-uma-jornada-feliz/18/08/2014

 


