Série Sobrenatural | 14 a 19 de setembro

Deus do sobrenatural
INTRODUÇÃO
Nas próximas semanas as lições de célula acompanharão a nova série de mensagens que está sendo ministrada na Central aos domingos chamada “Sobrenatural”. Sabemos que é incrível viver e testemunhar milagres e maravilhas de Deus, mas é preciso ter total
consciência que o sobrenatural não se trata de acontecimentos esporádicos, mas sim de uma realidade constante que deve fazer parte
das nossas vidas. Aprender a viver nessa dimensão é mergulhar na experiência da vida cristã em sua totalidade. Uma igreja pronta para
a volta de Cristo é a que conseguir fluir nesse quesito, será que somos esse povo? Por isso, a partir de agora, passaremos as próximas
reuniões mergulhados nesse assunto. Vamos lá?!
E não se esqueça de incentivar o grupo de participar dos cultos e conferir uma abordagem ainda mais profunda das questões que estamos tratando nas células. As mensagens também estão disponíveis no canal da Central no YouTube, informe todos a respeito disso.
QUEBRA-GELO
Neste mundo somos continuamente submetidos a situações que vão além das nossas capacidades humanas e não podem ser justificadas racionalmente, hoje falaremos sobre algumas delas. Faça a pergunta abaixo ao grupo e peça que cada um responda brevemente.
Pergunta: em algum momento da vida você já enfrentou um desafio (profissional, esportivo, ministerial) que, por mais que você tentasse,
não conseguia concluir mesmo vendo outras pessoas resolverem aquilo sem muito esforço?
Debata com o grupo: o que você acha que Deus quer nos ensinar nessas ocasiões?
DESENVOLVIMENTO
Bem, vimos na primeira semana da série sobre O MUNDO ESPIRITUAL e neste domingo vimos sobre o DEUS DO SOBRENATURAL.
O diabo age pelo engano. E uma das formas de engano dele é te fazer pensar que Deus:
• Está atrasado ou fez algo errado = não é ONISCIENTE
• Está ocupado demais para vir ao seu encontro = não é ONIPRESENTE
• Não conseguirá mudar as coisas = não é ONIPOTENTE
Já ouviu frases assim?:
• “Deus tem tanta coisa mais importante para resolver que não vou incomodar a Deus com esta minha situação tão pequena!”
• “Esta situação está tão complicada que nem Deus resolve”.
São conceitos astutos de Satanás querendo colocar na mente das pessoas uma limitação do AGIR e do PODER DE DEUS.
LEITURA BÍBLICA
Abrãao e Sara Nossa reflexão será a partir da história desta família e veremos o quanto é Grandioso e Poderoso o nosso Deus do
Sobrenatural.
Contexto: Havia uma promessa dada a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação (Gen. 13:16). Ele recebeu aos 75 anos uma
promessa de que teria um filho (Gn 12:1-4). Abraão, já idoso, seria pai e para complicar sua esposa Sara era estéril. Somente 25 anos
depois, aos 100 anos e sua esposa Sara com 90 anos (Genesis 17:17), esta promessa do nascimento de Isaque se cumpriu (Gen. 21:1-5).
Vendo esta demora, parece que Deus se atrasou em cumprir sua promessa.
Pergunta: Você confia de que Deus sabe o que é melhor para nossas vidas e Ele faz tudo no tempo certo? Alguém pode compartilhar
alguma experiência que confirma isto?
Saiba: nosso Deus é ONISCIENTE = TODA SABEDORIA e sabe o melhor para nossas vidas.

“Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto,
sua sabedoria é insondável.” Isaías 40:28
“O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor.” Provérbios 16:1
Nada é confuso demais para o nosso DEUS DO SOBRENATURAL
Vamos iniciar a leitura desta parte da história de Abraão:

“O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente
do dia. Abraão ergueu os olhos e viu três homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao
encontro deles e curvou-se até ao chão.” Gênesis 18:1,2
Ao contrário das mentiras de Satanás que diz, que Deus não se aproxima do homem porque têm muita coisa para fazer, o Senhor está
sempre atento e presente. Você crê nisto?
Saiba: nosso Deus é ONIPRESENTE = ESTÁ EM TODO LUGAR e Ele sempre estará ao seu lado.

“Na verdade as nações são como a gota que sobra do balde; para ele são como o pó que resta na balança; para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Vs 17 Diante dele todas as nações são como nada; para ele são sem valor e menos que nada. Com quem
vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo?” Isaías 40: 15, 17-18
“E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.” Mateus 28:20
Nada é grande ou está distante demais para o nosso DEUS DO SOBRENATURAL
Pergunta: Alguém pode falar de uma experiência difícil, de perda ou até desesperadora, na qual de uma forma sobrenatural, você sentia
a presença de Deus ao seu lado?
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Continuação da leitura da história de Abraão e Sara:

“Onde está Sara, sua mulher? “, perguntaram. “Ali na tenda”, respondeu ele. Então disse o Senhor: “Voltarei a você na primavera, e
Sara, sua mulher, terá um filho”. Sara escutava à entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada,
e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: “Depois de já estar velha e meu senhor já
idoso, ainda terei esse prazer? “ Mas o Senhor disse a Abraão: “Por que Sara riu e disse: ‘Poderei realmente dar à luz, agora que sou
idosa? ’ Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho”. Gênesis 18:9-14
Aos olhos humanos seria impossível uma mulher estéril de 90 anos ter um filho. Mas o próprio texto afirma: “Existe alguma coisa impossível para o Senhor?”
No ano seguinte esta promessa foi realizada, aleluia!
Saiba: nosso Deus é ONIPOTENTE = TEM TODO O PODER e nada é impossível ao Senhor. Quando ele manda, tudo se faz!

“Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca... vs 9: Pois ele falou, e tudo se fez;
ele ordenou, e tudo surgiu.” Salmos 33:6,9
Nada é difícil demais para o nosso DEUS DO SOBRENATURAL
São inúmeros os feitos que demonstram o poder ilimitado do nosso Deus na Bíblia, você pode nos dizer alguns?
A boa notícia: Se crermos e orarmos, poderemos ver estes sinais acontecendo hoje em nossas vidas.

“Respondeu Jesus: “Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: ‘Levante-se e atire-se no mar’, e não
duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem
em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá.” Marcos 11:22-24
MOMENTO DE CLAMOR
Líder, separe um tempo de ministração e oração para juntos buscarmos o Sobrenatural de Deus sobre os participantes.
Pergunte se há entre os participantes necessidades difíceis de se realizar ou graves crises (familiar, enfermidade, financeiras, etc). Nada
é impossível ao Senhor. Clame por curas, libertação, milagres e maravilhas. Estamos diante do DEUS DO SOBRENATURAL. Ele quer agir
sobre sua célula!
Oração: Senhor, invocamos a sua presença e a poderosa proteção que ela nos garante. Resistimos pela fé a toda ação do maligno
AVISOS
CCM I Inscrições abertas
Descubra (Atenção! As matrículas serão encerradas antes do início das aulas, dia 23/09.)
Prepare-se para o batismo e vida cristã.
Início das aulas: 26 de setembro
Imersão Descubra (Atenção! As matrículas serão encerradas antes do início das aulas, dia 23/09.)
Público-alvo: todo que cursaram o Descubra, mas não participaram do retiro.
Data e horário: 26 e 27 de setembro, das 8h às 12h30.
Cresça (Atenção! As matrículas serão encerradas antes do início das aulas, dia 30/09.)
Alcance a maturidade espiritual.
Início das aulas: 03 de outubro
Lidere (Atenção! As matrículas serão encerradas antes do início das aulas, dia 30/09.)
Aprenda a fazer discípulos e a liderar uma célula frutífera.
Início das aulas: 03 de outubro
Avance (Atenção! As matrículas serão encerradas antes do início das aulas, dia 30/09.)
Prepare-se para os desafios da vida e aprimore sua liderança.
Início das aulas: 03 de outubro
Inscreva-se em www.central.online/ccm
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