SUPRIMENTO PARA CÉLULA – 2019 MAIORES COISAS VEREMOS

Sugestão de quebra-gelo: Título: QUE COISA! Objetivo: Enfatizar que a
capacitação vem do Senhor. Material usado: Papel. Dinâmica: Distribui-se um papel de
60 cm x 80 cm a um grupo de quatro pessoas. Pede-se que coloquem os pés sobre
essa folha. Após essa primeira etapa dobra-se a folha ao meio e novamente colocam-se
os pés, assim sucessivamente. Aplicação: O que mais se ouviu foi: Como? Assim não
dá!!! A solução é ter calma e todos do grupo sentarem no chão e colocar os pés uns
sobre os outros no papel. Sempre existirá uma solução quando Deus estiver no
comando.

Deixe Deus ser Deus
Introdução
Desde de Gênesis o homem buscou independência de Deus. O propósito de Deus
era ser Senhor sobre o homem, ou seja, ser o provedor do homem em todas as suas
necessidades. Mas o homem escolheu o caminho da independência ao comer da árvore
do conhecimento do bem e do mal.
Leia Gênesis 3:1-5
Hoje devido a semente do pecado que atua no nosso corpo somos tentados a viver
uma vida de independência de Deus. Muitos têm medo de confiar em Deus ou no que
Deus falou, devido ao veneno da serpente pensamos que Deus não é tão bom quanto
diz as escrituras e acabamos confiando mais no diagnóstico médico ou no consultor
financeiro do que em Deus.
Hoje eu gostaria de falar sobre alguns exemplos bíblicos de pessoas que confiaram
e deixaram Deus fazer.
Desenvolvimento
1. Exemplo de Davi
Davi é um exemplo de alguém que deixou Deus ser Deus. Davi era um jovem que
cuidava das ovelhas de seu pai.


Em relação ao seu chamado

Leia 1 Samuel 16:6-13

O chamado de Davi foi exclusivamente pelo agir de Deus, Davi não era o filho
predileto de sua casa, ele nem foi convidado para o jantar, o próprio profeta Samuel
achou que o
escolhido seria Eliabe, porém Deus não vê como o homem vê. Pare de confiar em
homens ou nas suas estratégias de crescimento, aprenda a confiar em Deus. Muitos
querem crescer ministerialmente, mas estão cheios de espertezas achando que assim
serão promovidos, pare de confiar nisso e comece a depender de Deus. Deixa Ele
promover seu

ministério e não sua força do braço. Construa no secreto um relacionamento profundo
com Deus e Já já o profeta irá te chamar.
Antes de Deus manifestar alguém, Ele o treina no secreto, Jesus foi treinado 30 anos
antes de se manifestar, Paulo foi treinado três anos na Arábia antes de se manifestar.


Em relação aos Gigantes da vida

Muitos de nós passamos por lutas e desafios na vida. Há momentos em que o
gigante do divórcio aparece, ou o gigante da falência bate à porta, ou o gigante da
doença nos alcança, nesses momentos tentamos de tudo e parece que nada resolve.
Precisamos ser como Davi se quisermos matar os gigantes da Vida.
A Bíblia diz que toda a nação de Israel estava com medo, até mesmo o Rei que tinha
a unção Real para matar gigantes estava trêmulo, Israel havia desistido, de lutar, por 40
dias Golias havia afrontado a nação e ninguém fez nada a respeito disso. Quem sabe
você tem sofrido a afronta de um gigante por meses, anos ou décadas e simplesmente
não sabe como fazer para vencer essa situação.
Davi sabia um segredo que os demais não sabiam, Davi deixou Deus ser Deus em
sua vida. Davi não era guerreiro, era apenas um menino, por isso sabia que toda sua
habilidade seria inútil contra Golias por isso ele não confia na sua habilidade de
guerreiro e nem confia nos soldados de Israel, Davi vai confiar em Deus. Ele sabe que a
única forma de dar certo é se Deus lutar por ele.
Leia 1 Samuel 17:45-46
Você precisa deixar Deus ser Deus em seu casamento, chegue à conclusão óbvia
logo que você não dá mais conta de restaurar isso, o único jeito é um milagre.
Você precisa deixar Deus ser Deus em suas finanças, essa situação se tornou
impossível, já são anos e anos você tentando e nada acontece, está na hora de deixar
Deus ser o Senhor do seu dinheiro, comece a ser fiel nos dízimos e nas ofertas e creia.
Você precisa deixar Deus ser Deus em sua saúde, já tomou todo tipo de remédio e
nada aconteceu, os diagnósticos dizem que não é mais possível engravidar ou ser
curada. Está na hora de Deixar Deus ser Deus de milagres e curas.


Em relação ao fracasso

Davi aprendeu a confiar em Deus até mesmo em seu fracasso. O Rei sabia que se
Deus agisse ainda que fosse algo prejudicial a sua vida o Senhor poderia intervir e
reverter em benção para Davi. O Rei conhecia a bondade e o poder de Deus.
Leia 1 Crônicas 21.10-11 e 1 Crônicas 21:13. Então disse Davi a Gade: Estou em
grande angústia; caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque mui grandes são as
suas misericórdias; mas que eu não caia nas mãos dos homens.

Mesmo diante de uma derrota Davi preferiu cair nas mãos de Deus, ele confiava na
bondade e poder do seu Deus. No lugar da sua vergonha, Deus irá mandar Davi
comprar a eira de araúna e construir o templo.
Precisamos deixar Deus ser Deus e nos levantar novamente, se você está no fundo
do poço está na hora de deixar o poder de Deus te tirar de lá.
2. Exemplo de Paulo

Leia Atos dos Apóstolos 9:2-5
Muitos de nós queremos ver nossos familiares e amigos se convertendo, mas as
vezes parece que tem pessoas que são impossíveis de se converter, isso não é
verdade, se o Senhor tocar nele, ele vai ser quebrantado.
Há Bíblia fala de um homem impossível de se converter pelos olhos naturais, Saulo
era um fanático religioso que estava disposto a matar pela sua crença, foi treinado aos
pés de um dos maiores rabinos de sua época e possuía um grande conhecimento
bíblico. Mas um dia o Senhor Jesus apareceu a Saulo e sua vida foi transformada para
sempre. Ele precisou de apenas um encontro com Jesus para ser transformado.
Precisamos entender que não podemos convencer e converter ninguém pelo nosso
muito falar, somente o Espírito Santo tem esse poder. Mas uma vez que Deus age
ninguém pode impedir o seu agir, precisamos crer e descansar na obra consumada de
Jesus, nosso trabalho é crer e descansar e o Senhor fará maravilha em nossa casa. Um
minuto de oração vale mais do que mil palavras ditas para tentar mudar alguém.
3. Exemplo de Ezequias
Leia Isaías 37:14-20 e Isaías 37:36-37
O Rei Senaqueribe possuía um exército muito mais forte do que o de Israel, Mas
quando o Rei de Israel Ezequias ouviu as ameaças de Senaqueribe, ele foi buscar em
Deus o milagre.
Muitos diante do problema fogem, desistem, murmuram, se desviam e colocam a
culpa em outro. Mas Ezequias buscou a Deus e um Anjo resolveu o problema.
Meu irmão um anjo de Deus é capaz de resolver seu problema se Deus o mandar
fazer. Você só precisa confiar em Deus, chega de tentar na sua força, deixa Deus agir,
vá buscá-lo. Por isso estamos iniciando uma campanha dia 12 de maio porque cremos
que Deus pode fazer milagres.

4. Exemplo de provisão
Leia Mateus 14:14-21
Precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de provisão, Jesus se fez pobre
para que você se tornasse rico, Ele veio para te dar uma vida de abundância em todas
as áreas de sua vida.
O que você faria com 5 pães e 2 peixinhos? Quem sabe para você daria uma
refeição, mas nas mãos de Deus produz comida para mais de 20 mil pessoas se
contarmos as mulheres e crianças.
Está na hora de você deixar Deus ser o seu provedor e Senhor. De permitir que le
opere milagres na sua vida financeira. Não tem a ver com você e sim com Cristo. Seu
papel é apenas ir receber e o dele é te dar.

