Deixe todos responderem, estimule a participação de
todos, depois leve-os a pensar que o EXTRAORDINÁRIO
as vezes começa nas pequenas coisas, na restauração do
casamento de um vizinho, na cura sobrenatural de um
amigo....
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QUEBRA GELO: pergunte ao grupo: Você tem
medo de alguma coisa? O que?

3. Vimos algumas fases nesse processo, a primeira
foi de Deus encorajando Gideão, mostrando a
ele, a forma como Ele o via - "O Senhor está
com você, poderoso guerreiro".Jz 6:12.
Pergunte ao grupo: você as vezes tem dificuldade de
crer que Deus possa usar a sua vida para operar o
EXTRAORDINÁRIO? Por que? Quais são os entraves as
dificuldades que você vê?
Depois de todos responderem, compartilhe como Deus
pode, e age, com pessoas simples, como a capacitação
vem Dele, e de como o diabo tenta exatamente fazer
com que nos sintamos incapazes

INTRODUÇÃO
Hoje, vamos continuar nossa série:
EXTRAORDINÁRIO. Uma série sobre pessoas
ordinárias ( simples) , que nas mãos de Deus fizeram
o EXTRAORDINÁRIO.
Hoje vamos refletir na vida de Gideão, cuja história está
no em Juizes nos capítulos 6 e 7, e vamos discutir e ver
como Deus transforma o homem medroso e fraco do
capítulo 6 no grande guerreiro do capítulo 7

4. Uma das coisas que precisou acontecer para
que Deus começasse a sua obra, foi a remoção
da idolatria e que Deus fosse entronizado
“Despedace o altar de Baal, que pertence a seu
pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do
altar.Depois faça um altar para o Senhor, para o
seu Deus, no topo desta elevação.

Ouvimos neste domingo um resumo de algumas fases
que transformaram Gideão e possibilitaram que ele
fosse usado por Deus de uma forma EXTRAORDINÁRIA.
Vamos aprofundar um pouco cada uma dessas fases.
1. O contexto histórico em que Gideão vivia era
muito difícil, o seu povo estava vivendo
debaixo de um tempo de muita violência,
medos e incertezas.
Pergunte ao grupo? Fazendo uma comparação dos
tempos que Gideão vivia e os de hoje o que teríamos
de comum? Quais são os nosso maiores medos,
incertezas e aflições nos dias de hoje?
Deixe o grupo responder primeiro, depois se necessário,
complemente falando um pouco do quadro de
insegurança e medo e incertezas que vive o nosso pais.

Pergunte ao grupo: Há algo que você idolatra ( que está
acima de Deus), uma pessoa, uma posição, algo que
você tem? O que você precisa fazer para que somente o
Senhor reine em sua vida? Por que as pessoas tem
dificuldade de romper com seus ídolos?
5. Leia com o grupo – “Então o Espírito do Senhor
apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de
trombeta, convocou os abiezritas para segui-lo.
Juízes 6:34

2. Deus usou a vida de Gideão para ser um agente
de transformação naquele nação.
Pergunte ao grupo, você acha que Deus pode usar a sua
vida, para contribuir com a mudança de nosso país?
Como? Como você acredita que Deus possa fazer o
Extraordinário em nosso meio ( na sua família, na sua
escola, faculdade, trabalho ) ?

O revestimento do Espírito Santo de Deus na vida de
Gideão precedeu a sua vitória, isso nos ensina algo
importante, que a principal coisa que precisamos para
operar o EXTRAORDINÁIO é revestir-se do poder de
Deus e não da nossa própria força.
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Pergunte ao grupo, você tem algo que você esteja
lutando e sente que tem feito na sua força e não na
força do Espírito? O que? Como você acha que
podemos nos revestir do Espírito para adquirirmos essa
força?
Deixe o grupo responder, e depois se necessário,
complemente que muitas vezes tentamos resolver ou
enfrentar as situcões difíceis com nossa força, e
“quebramos a cara”, por que nós somos ORDINÁRIOS,
mas Deus é EXTRAORDINÁRIO. Precisamos nos revestir
Dele, através da oração, através da meditação na
Palavra, através da comunhão no corpo de Cristo

ORE COM O GRUPO, VEJA O QUE CADA UM NECESSITA
EM SUA VIDA, OREM PELO EXTRAORDINÁRIO NA VIDA
DE CADA UM E DA CÉLULA
FAÇAM UMA LISTA DE ORACAO PELAS PESSOAS QUE
VOCÊS QUEREM VER NA CÉLULA.
DISCUTAM AS ESTRATÉGIAS PARA QUE CADA UM
CONSIGA PELO MENOS UMA VIDA PARA CRISTO ATÉ O
DIA DA MULTIPLICACAO

AVISOS
•

•

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