livrando-me de dores". E Deus atendeu ao seu
pedido.

ESTUDO: 2017 – EXTRAORDINÁRIO 1

Pergunte ao grupo: Você acha errado alguém pedir
para Deus abençoa-lo e crescer? Por que?
Deixe o grupo responder e depois se necessário reflita
com eles que há pessoas que passam nesta vida, sem
nunca contemplar o crescimento, algo maior para sua
vida, família e ministério. Pessoas que não conseguem
sonhar, que não conseguem exercer fé. Quando
paramos de sonhar, morremos.

QUEBRA GELO: pergunte ao grupo: Qual foi a
coisa mais sobrenatural que você já viu? ( pode
ser na vida real ou na Tv)
INTRODUÇÃO
Hoje, vamos começar uma nova série, uma série
sobre pessoas ordinárias ( simples) , momentos
ordinários, orações ordinárias, atitudes ordinárias ....
e um Deus EXTRAORDINÁRIO.

3. Pergunte ao grupo: Jabez pediu para aumentar
as suas terras, o que você deseja que Deus
aumente na sua vida? Quais são os limites que
você precisa romper em sua vida para
experimentar o extraordinário de Deus. Quais
são os desafios que você tem colocado para si
mesmo?

O termo ordinário as vezes está relacionado com algo
vulgar, medíocre, mas no nosso caso ( e é a primeira
aplicação para o termo), sempre que nos referirmos a
ordinário estaremos nos referindo a algo COMUM,
NORMAL, USUAL, SIMPLES

Deixe o grupo responder, depois, se eles não entrarem
nessas áreas pergunte o que eles sonham para a célula,
para suas famíias, para sua vida profissional, ministerial

1. Leia com o grupo o texto: “Mas temos esse
tesouro em vasos de barro, para mostrar
que este poder que a tudo excede provém de
Deus, e não de nós.” - 2 Coríntios 4:7
Pergunte ao grupo: Por que Deus nos compara com
um vaso de Barro? Qual é o significado e a
importância de entendermos isso?
Depois que o grupo responder, veja se eles chegaram
a conclusão de o fato de Deus nos comparar a um
vaso de barro, faz com que entendamos as nossas
limitações e nossas fraquezas, ao passo que
entendemos que o que nos torna fortes não é nosso
caráter ou forca natural, mas sim a obra do Espírito
Santo dentro de nós.

4. Leia com o grupo: Digo-lhes a verdade: Aquele
que crê em mim fará também as obras que
tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do
que estas, porque eu estou indo para o Pai.
João 14:12 – Jesus está apontando para os seus
discípulos um horizonte maior do que eles
podiam imaginar. Jabez também sabia que
Deus poderia fazer mais do que Ele já havia
feito em sua vida.
Quais são as obras que Jesus fez e que nós podemos
fazer, e ainda aumentar?
Depois que o grupo responder, complementar se
necessário: Jesus teve pouco mais de três anos para
pregar o evangelho, curar os enfermos, para libertar os
cativos. A maioria de nós, termos mais do que isso de
tempo para fazermos essas obras, e somos muito mais
pessoas hoje, nós podemos tocar a vida de um número
maior de pessoas ao longo de nossa vida. Para isso,
precisamos crer, que Deus pode, e quer nos usar. Seja
ousado, Deixe Deus operar o sobrenatural, o
extraordinário através de sua vida.

2. Leia com o grupo o texto de 1 Crônicas 4:9-10 Jabez foi o homem mais respeitado de sua
família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez,
dizendo: "Com muitas dores o dei à luz".Jabez
orou ao Deus de Israel: "Ah, abençoa-me e
aumenta as minhas terras! Que a tua mão
esteja comigo, guardando-me de males e
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5. Leia com o grupo: Jesus um dia foi indagado se
podia fazer algo por um jovem enfermo, e Jesus
responde "Tudo é possível àquele que crê.Marcos 9:23 – Jabez mostra em sua oração que
ele cria que Deus poderia atender o seu pedido,
e foi atendido.
Pergunte ao grupo: O que você acha que faz com que
orações sejam atendidas e outras não? O que isso
provoca em você?
Deixe o grupo responder, depois reflita com eles, se
necessário. Antes de mais nada precisamos entender
que Deus é soberano, e que atende segunda a sua
vontade e seu propósito, mas vemos em várias
referências que a fé é o elemento fundamental para
vivermos o extraordinário de Deus. Se oramos, mas já
duvidamos dos resultados, dificilmente obteremos a
reposta. Outro fator importante é a motivação, orações
com motivações erradas, certamente não serão
respondidas.

ORE COM O GRUPO, VEJA O QUE CADA UM NECESSITA
EM SUA VIDA, OREM PELO EXTRAORDINÁRIO NA VIDA
DE CADA UM E DA CÉLULA

AVISOS
•
•

INCENTIVAR A INSCRIÇÃO PARA O
CÉUS ABERTOS, O BATISMO E OS
CURSOS DE 2017.
NÃO ESQUECER DOS RELATÓRIOS
DE CÉLULA
DEUS NOS ABENÇOE
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