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COMUNHÃO

1. A primeira benção proferida nesse verso é
uma PROMESSA DE PROSPERIDADE
Você vai “Banhar seus pés no azeite.”
Essa expressão é uma metáfora, uma ilustração,
para lembrar que aquela terra em viviam era
fértil e eles produziriam frutos (azeite) em
abundância.
Pergunte ao grupo: O que você poderia estar
produzindo em sua vida que ainda não está?
Deixe o grupo responder, estimule que todos
participem

x

QUEBRA GELO: pergunte ao grupo. Quando você
era criança, você lembra de alguma promessa que
seus pais faziam que deixava você com grande
expectativa?

2. A segunda benção proferida nesse verso é
uma PROMESSA DE PROTEÇÃO - Seus
calçados serão de ferro e bronze. –
Pergunte ao grupo: Qual é o significado dessa
expressão?
Deus promete "sapatos de ferro" para podermos
suportar os “terrenos” difíceis pelos quais temos
que caminhar ao longo de um ano.
Ao iniciar o novo ano, a palavra de Deus para o
seu povo é clara: " Levante-se, resplandeça! ( no
meio desse caminho rochoso) ... mas a boa notícia
é a seguinte: o que Deus exige, ele fornece. Quando
ele coloca seu povo em uma estrada difícil, ele lhes
dá sapatos de ferro para a viagem.
( Aproveite e pergunte se alguém já está começando
o ano passando por alguma situação difícil)

RESPLANDECER
Que bom iniciarmos mais um ano. Até aqui o Senhor
nos sustentou. Neste mês estaremos falando uma
pouco mais sobre o tema deste ano: RESPLANDECER
Leia novamente com o grupo:
“Levante-se, resplandeça!
Porque chegou a sua luz,
e a glória do Senhor raia sobre você.
Olhe! A escuridão cobre a terra,
densas trevas envolvem os povos,
mas sobre você raia o Senhor,
e sobre você se vê a sua glória
Isaias 60:1-3
Vamos refletir um pouco na palavra ministrada pelo
Pr. Fernando no último domingo, intitulada
promessas para resplandecer em 2018, baseada nas
bênçãos proferidas por Moisés as 12 tribos de Israel
em Deuteronômio 33.

3. O pr. Fernando usou uma expressão de
“crente Pantufa” o que ele quis dizer com
essa expressão?
Calcamos uma pantufa quando queremos ficar em
casa relaxando, ela não é um calçado para quem
precisa enfrentar o dia a dia. Ele usou essa
expressão se referindo aqueles que não querem se
arriscar, preferem se poupar a enfrentar novos
desafios. Ele ainda usou uma expressão que sem
esforço não há crescimento.

Leia com o grupo

A respeito de Aser disse:
“Bendito é Aser entre os filhos;
seja ele favorecido por seus irmãos,
e banhe os seus pés no azeite!
"Seus calçados serão de ferro e bronze; e como
os teus dias, assim será a tua força "
Dt 33:24-25
Obs, no trecho em negrito utilizamos a tradução
da Biblia King James ( versão original)

4. A terceira benção proferida nesse verso é
uma PROMESSA DE PROVISÃO - Como os
teus dias, assim será tua força. –
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Pergunte ao grupo, o que ele quis dizer com essa
expressão?
Deus dará força para cada dia deste ano, Deus dará
força para todos os tipos de dias em que possamos
enfrentar. Alguns dias estão cheios de alegria, luz e
felicidade; outros com tristeza, lágrimas, frustração,
dor e mágoa. Tudo o que cada dia traz, haverá força
suficiente para encontrá-lo

AVISOS (mantenha sua célula informada)
•
NÃO ESQUECER DOS RELATÓRIOS DE
CÉLULA
•
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA
ENCONTRO COM DEUS 2018
AGENDA:
• 25/01 – CALL 2018 – Conferência
Anual de Líderes e Liderança – com a
presença dos Prs. Pedro Estrella e
Luciano Subirá
• 26/01 – CIK – CURSO INTEGRAÇÃO
KIDS, para todos que queira servir no
ministério kids
• 02/02 – ENCONTRO COM DEUS
para mulheres
• 09/02 – CÉUS ABERTOS –
Inscrições abertas
• 16/02 – ENCONTRO COM DEUS
para homens
• 18/02 – e.2 – INICIAR ( antigo FÉ
1.0 – MATURIDADE )
• 23/02 – e.1- INTEGRAR - CIN –
CURSO DE INTEGRAÇÃO
• 03/03 – Curso breve de visitação a
enfermos ( Preparatório para
capelania hospitlar )
• 05/03 – e.4 – EDIFICAR ( antigo
FÉ2) - inscrições abertas no site
• 09/03 – GRUPO DE PASSOS –
Celebrando a recuperação- inscrições
abertas
• EDIFICANDO 2 EM 1 – CURSO PARA
CASAIS – inscrições abertas
• 11/03 - BATISMO

5. Pergunte ao grupo, como essa promessa
contribui com seu dia a dia?
Essa promessa tira nossa ansiedade.
Você está preocupado com a semana que vem?
Esqueça. Ele já está lá. A decisão tão dura que se
aproxima de você? Não temas. Ele já está lá.
Seria suficiente se Deus simplesmente andasse com
você através dos acontecimentos da vida. Mas ele
faz muito mais do que isso. Ele vai adiante de você,
abrindo o caminho, organizando os detalhes da
vida, de modo que quando você chegar lá, você
pode ter confiança de que Deus já esteve lá antes de
você.
6. No final de sua pregação, o pr. Fernando
mencionou a seguinte frase: "Os pés de
Cristo foram perfurados com pregos para
que nós pudessemos ter sapatos de ferro para
a estrada.”
Pergunte ao grupo: O que você entende dessa
frase?
Todas as promessas que estudamos hoje, foram nos
dada através de Jesus, Ele pagou o preço, Ele teve
seus pés perfurados, para que nosso caminho fosse
protegido, Ele levou os nossos pecados naquela
cruz, para que nós pudéssemos ser perdoados, Ele
morreu e ressuscitou, deixou conosco o Espírito
Santo, para que pudéssemos ter a força necessária a
cada dia, Ele deu sua vida, para que nós tivéssemos
uma vida abundante e próspera.

A PARTIR DE JANEIRO OS TCDs, SÓ SERÃO
VENDIDOS MEDIANTE ASSINATURA
ANUAL, QUE PODE SER FEITA NO SITE DA
IGREJA.

CONCLUSÃO
Termine orando com o grupo, agradecendo o amor
de Jesus por nós, e pedindo para que possamos
efetivamente refletir a sua glória ao longo deste
ano.
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