O que esperar do futuro
Lição de célula: 4 a 9 de novembro

QUEBRA-GELO
Compreenda a explicação abaixo e conduza sua célula a conversar sobre os tópicos em seguida. Sejam criativos e
aproveitem a oportunidade para compartilharem uns com os outros as expectativas de cada um acerca do futuro:
Uma cápsula do tempo é um recipiente especialmente preparado para armazenar objetos ou informações com o
objetivo que eles possam ser encontrados pelas gerações futuras.
• Você sabe o que é uma cápsula do tempo?
• Imaginem que vocês vão construir uma cápsula do tempo da célula. O que vocês colocariam dentro dela?
•Imagine que você vai escrever uma carta para você no futuro. Como você gostaria de estar daqui a 30 anos? O
que você diria para o seu eu do futuro?
INTRODUÇÃO
Pergunta: Você tem o hábito de pensar no futuro? Será que Deus pensa no seu futuro? Será que o Senhor tem algo
preparado para você?
Leitura Bíblica: Jeremias 29:11
“Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês”, diz o Senhor, “planos de fazê-los prosperar e
não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro.”
O verso acima mostra claramente que Deus tem um futuro planejado para cada um de nós. Se repararmos com
calma o tom do verso, perceberemos que Deus está esclarecendo um mal-entendido.
Pergunta: Qual mal-entendido o Senhor está esclarecendo no texto?
Este texto é uma fala de Deus, por meio do profeta Jeremias, ao seu povo. O povo de Deus estava sofrendo cativo
na Babilônia e Deus dirige a eles uma mensagem. Nessa mensagem o Senhor está chamando o povo a refletir sobre
a interpretação deles acerca de Deus e também daquela fase difícil. De uma maneira livre, o que Deus está dizendo
é mais ou menos assim: “Ei, não pense que eu quero o seu mal. Não pense que eu te abandonei. Não pense que
eu estou jogando com vocês ou que a minha intenção a respeito de vocês é ruim. Ao contrário, eu quero o bem de
vocês e tenho caminhos especiais preparados para o seu futuro”.
Pergunta: Alguma vez você teve dúvida sobre a intenção de Deus ou os pensamentos de Deus a seu respeito? Você
já pensou que Deus é um estraga prazer? Já pensou que Deus te abandonou?
O Espírito Santo está aqui hoje para te convencer que Ele tem o melhor para sua vida. Deus tem boas intenções
a seu respeito e tem planos para o seu futuro. Orem juntos abrindo o coração para conhecer um pouco sobre os
sonhos de Deus para a vida de cada um. Existe um caminho a ser seguido por aqueles que querem experimentar os
planos de Deus. O verso que lemos apresenta este caminho de maneira tão clara. Fique ligado nos passos a seguir
e viva o melhor de Deus!
1. IDENTIDADE
‘Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês”, diz o Senhor
Na primeira parte do verso, há um passo fundamental. Só poderá viver o futuro maravilhoso que Deus preparou,
aquele que conhece o coração do Pai. O futuro de Deus está disponível para aqueles que confiam nele. Quem olha
para Deus com medo, desconfiança ou reservas, ainda não conheceu de verdade o caráter do Pai. Se você deseja
viver o futuro que Deus tem preparado para a sua vida, primeiro você precisa compreender sua identidade como
filho amado de Deus.
“Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de
Deus.” João 1:12
“Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito
que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: “Aba, Pai”. O próprio Espírito testemunha ao nosso
espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros; herdeiros de Deus e co-herdeiros
com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória.”

Romanos 8:15-17
Pergunta: Você já nasceu de novo pela fé e se tornou filho de Deus? Você compreende o quanto Deus ama você?
Você está seguro em sua nova identidade como filho amado, perdoado e herdeiro de Deus?
2. ESCOLHAS
“Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano.”
A segunda parte do verso, apresenta para nós um segundo passo. Deus está dizendo que existem caminhos
diferentes a serem seguidos. Em um caminho, vamos experimentar danos e morte. Em outro caminho, vamos
encontrar prosperidade e vida.
Se você observar as escrituras, verá claramente que existem caminhos e escolhas. Há uma cultura equivocada em
nossos dias que quer nos fazer acreditar que todos os caminhos levam a Deus. Que podemos ser levianos com as
nossas escolhas e no final tudo dará certo. Mas a palavra de Deus nos afirma em vários momentos que precisamos
ser cuidadosos com as nossas escolhas. Alguns caminhos nos trarão vida e outros trarão morte. Se você confia em
Deus e já deu o primeiro passo (descrito no item 1), sabe que o caminho certo é aquele apresentado por Deus.
Se você tem dúvida de qual caminho seguir, escolha com segurança o caminho que a palavra de Deus te apresenta.
Você precisa renovar sua mente para confiar nas boas intenções de Deus a seu respeito e em seguida escolher
obedecer a vontade dEle. Um futuro extraordinário o aguarda.
“Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte.”Provérbios 14:12
“Diga a este povo: ‘Assim diz o Senhor: Ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte.“
Jeremias 21:8
“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que
sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.” Romanos 12:2
Pergunta: Para onde suas escolhas estão te levando? Seus caminhos estão te levando para um futuro mau,
imperfeito e desagradável? Ou você escolheu a vontade boa, agradável e perfeita de Deus?
3. DESTINO
“Planos de dar-lhes esperança e um futuro.”
A terceira parte do verso nos apresenta o terceiro passo que Deus nos convida a dar. O Senhor chama cada um de
nós a viver um futuro cheio de esperança. Deus tem um destino para cada um de nós. Ele criou cada ser humano
único com um propósito específico. Quando andamos longe de Deus, desperdiçamos o potencial e o destino
preparado antes da fundação do mundo. Quando nos aproximamos de Deus, quando alinhamos nosso coração
ao dEle, passamos a viver os planos de Deus. O Senhor não tem para nós uma vida vazia e cheia de ansiedades.
Ao contrário, neste caminho que ele tem para cada um, encontramos, propósito, sentido e esperança. Aproxime-se
cada dia mais do Senhor. Conheça-o de maneira profunda. Confie nEle. Mergulhe de todo o seu coração. Só assim
você encontrará o seu destino.
“Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando
me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês”, declara o Senhor. Jeremias
29:12-14
Pergunta: Você tem buscado a Deus de todo coração? Você deseja descobrir seu destino?
AVISOS
Conferência Futuro 												
Ficou interessado no tema dessa lição? Deseja saber mais sobre o futuro que Deus planejou para você? Então
participe da Conferência Futuro e tenha uma experiência impactante e transformadora com o Senhor. Na sextafeira, dia 8 de novembro, a partir das 20h, estaremos todos juntos na abertura desse grande evento na Central
Luxemburgo. Venha e traga toda a célula, a família e quantas pessoas puder. É hora de alinhar seus planos com o
projeto perfeito de Deus, participe! No sábado e no domingo, a conferência acontecerá na Luxemburgo, Boulevard
e Eldorado. Nossos preletores convidados farão um rodízio entre as unidades levando palavras impactantes para
mais e mais pessoas! Serão dias inesquecíveis.
Culto Mais de Deus													
Os cultos da temporada batalha espiritual tem sido incríveis! Um tempo de aprendizado profundo e busca intensa
pela presença do nosso Senhor. Então, se você também deseja viver novas experiências, mais intimidade e mais
de Deus, esperamos por você na próxima quinta-feira, no último culto dessa temporada, às 19h30, na Central
Luxemburgo. E não se esqueça de trazer pelo menos um convidado.

