LIÇÃO 1: Primeiro
6 a 11 de janeiro

Série

Superação

INTRODUÇÃO
Pergunta: Espiritualmente falando, como foi o ano de 2018 para você?
( ) “Eu fui bem apático espiritualmente.”
( ) “Eu fui espiritualmente inconsistente, cheio de altos e baixos.”
( ) “2018 foi extraordinário, vivido na presença de Deus, cheio de experiências e de crescimento espiritual.”
Conversem um pouco sobre o ano passado e tentem descobrir o que fez com que 2018 fosse um ano apático, inconsistente ou
extraordinário pra cada um pessoalmente.
No culto da virada de ano, baseado em Romanos 8.37, foi declarado que “somos mais que vencedores, por meio daquele que nos
amou”. Foi também declarado que, se crermos na Palavra de Deus, internalizando esta verdade e assumindo pela fé que, em Cristo,
nós somos hiper vencedores (a Bíblia não diz que seremos, mas que já somos!), então 2019 será o ANO DA SUPERAÇÃO.
Mas, claro, não podemos nos esquecer que há um inimigo, o diabo e seus esquemas, seriamente comprometido em nos distrair
e nos afastar de Deus. Mesmo que um cristão queira agradar a Deus, conhecê-lo e desfrutar de um incrível relacionamento com
Deus, a realidade é que não é fácil. Por isso mesmo foi que Jesus afirmou:
“Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você”. Mateus 6:33
Pergunta: Pra colocar Deus em primeiro lugar na sua vida em 2019, o que precisaria mudar?
Com base nesta palavra de Jesus, podemos afirmar e garantir que, se você colocar Deus em primeiro lugar, este será um ano
extraordinário, sobrenatural e de superação como nunca antes. Mas o desafio é que você coloque Deus em PRIMEIRO nas quatro
áreas que vamos mencionar a seguir. Se o fizer, esse será o seu melhor ano espiritualmente falando.
1. Na primeira hora de seu dia, busque a Deus antes de fazer qualquer outra coisa.
“Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente; a minha alma tem sede de ti! Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca,
exausta e sem água.” Salmo 63.1
“De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando.” Marcos
1.35
2. No primeiro dia da semana, celebre e adore a Deus em sua igreja.
“No primeiro dia da semana reunimo-nos para partir o pão.” Atos 20.7
“Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais
quando vocês veem que se aproxima o Dia.” Hebreus 10.25
3. Na primeira semana de cada mês, jejue.
“Decretem um jejum santo; convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam as autoridade se todos os habitantes do país no templo do
Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor.” Joel 1.14
“Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em
secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará.” Mateus 6.17-18
4. De sua renda mensal, dê primeiro o dízimo.
“Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor; são consagrados ao Senhor.” Levítico 27.30
“Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado
os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir
aquelas.” Mateus 23.23
CONCLUSÃO
Faça algo novo nesse ano novo, busque a Deus em primeiro lugar. Colocá-lo em primeiro tem potencial de revolução em sua vida.
É um primeiro e mais decisivo passo a ser dado se você que fazer de 2019 o seu Ano da Superação.
DESAFIO															
Em 2019, coloque Deus primeiro!
AVISO																
As inscrições já estão abertas para as turmas do DESCUBRA. Incentive a quem em sua célula ainda não foi batizado a fazer a
inscrição em nosso site www.ibcbh.com.br
Observação: Este foi o tema da pregação do último Domingo, dia 6 de Janeiro. Vá ao site da Central (Mensagens) e reveja essa mensagem para ajudá-lo a liderar
um estudo excelente em sua célula.
Todos os direitos reservados à Igreja Batista Central de Belo Horizonte
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