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LIÇÃO 74 - PARA REUNIÕES DE CÉLULA / GRUPOS PEQUENOS – IBREM
 QUEBRA GELO ( ): Alguém já lhe ajudou na vida? quem foi e o que fez por você?
 ADORAÇÃO ( 9 ): Digno de Glória

 EDIFICAÇÃO: Princípios para uma jornada feliz do começo ao fim!
 OBJETIVO DA LIÇÃO: Aprender como eliminar os impedimentos da vida cristã.
 MEMORIZAR: Jó 8.7
 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.

Princípios para uma jornada feliz do começo ao fim!
"O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre". (Sl 121:8)
Nestes estudos estamos examinando a vida do sacerdote Esdras e percebemos o
cuidado que ele tinha em agradar o coração de Deus e pelo jejum e oração atrair o agradar de
DEUS pela sua vida como também a proteção de DEUS em sua jornada.
Todos deviam ter estas preocupações em suas vidas e a partir disso tomar os seguintes
cuidados:
1. Não se esqueça “O começo das coisas” de onde você saiu e quem te ajudou!
“Porque, quem despreza o dia das coisas pequenas?”- (Zacarias 4:10).
“ O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em
extremo”. (Jó 8:7).
 Que tipo de consideração você oferece a quem lhe ajudou no “inicio da jornada”?
 As pessoas do “inicio” ainda possuem o mesmo nível de importância pra você?
 Que tipo de oração fazemos hoje quando as coisas estão bem? - No inicio quando havia
momentos de dificuldades da jornada clamávamos por socorro e agora?
2. Cuidado com o que vai influenciar realmente a tua mente.
“Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; porque ele confia em ti”.
Isaías 26:3
 É um perigo quando os nossos pensamentos atuais questionam “os princípios do início
de nossa vida ou carreira”. A Bíblia ensina: “Não removas os antigos limites que teus
pais fizeram”. (Provérbios 22:28).Não podemos ignorar os fundamentos da nossa vida.
3. Do começo ao fim da jornada qual deve ser a sua linguagem?
“Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca.” - (Mateus 12:34).
 É importante saber do que enchemos nosso coração durante a jornada porque o
“conteúdo” do coração define a nossa linguagem!
 Ao ler Lucas 12. 34 “Porque, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso
coração”. Responda: Nossas palavras podem influenciar nosso destino?
Em grupos de três pessoas conversem sobre o que podemos fazer para honrar as pessoas
que nos ajudaram no começo da nossa jornada (família, profissão, etc). Ore uns pelos outros e
pelos perdidos.

 EVANGELISMO-Apelo: Entregue sua vontade e vida para Jesus, só pode lhe salvar...
 VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, pelo oikos, encontre com o discípulo e evangelize.
 MISSÕES MUNDIAIS: MISSÕES MUNDIAIS: Vamos orar por Alan Cross, obreiro na Indonésia.
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