Agenda CG São Bernardo do Campo
Data

Evento

Sexta-feira – 02/03/18 às 22h

Vigília de Oração para Todos

Sábado – 03/03/18 às 09h

Reunião – Diáconos e Cooperadores

Domingo – 04/03/18 às 09h e 18h

Primícias e Ceia do Senhor

Diretrizes para uma célula saudável:

Extraído da ministração de terça-feira Projeto IDE

Princípios para provocar milagres
Pr. Osmar Misael Dias

Sentindo
Os milagres são acessados pela fé. A fé é a posse antecipada das coisas
que você espera – Hebreus 11.1-3. E a intenção das Escrituras é nos
conectar com a fé. A fé sempre projeta para o hoje e o futuro. A ideia
das Escrituras é também simplificar a fé pelos meios: Leitura,
entendimento e pratica do texto. Estes são os caminhos para provocar
os milagres.

Receba as pessoas em sua casa de forma calorosa e feliz. Provoque uma
conversa descontraída onde todos tenham a oportunidade de falar.

Aprendendo

ENCONTRO– 10 minutos

Leia: 2 Reis 4. 1-7.

EXALTAÇÃO – 10 minutos
EDIFICAÇÃO – 20 minutos
EVANGELISMO – 10 minutos

ATENÇÃO: Não faça “Mini Culto”. Crie um
ambiente agradável e descontraído de comunhão com Deus através de
louvores.
Escritório CGSBC: Avenida Winston Churchill, 1680 – Rudge Ramos – S. B. do
Campo. Horário de Atendimento: de Segunda a Sexta das 09h às 13h e das 14h
às 18hs. Fones: (11) 4365-3080 / (11) 4368-0077 / (11) 4362-5107

27 de Fevereiro de 2018 – nº. 07

Existem duas pessoas vulneráveis que Deus tem um carinho todo
especial, órfãos e as viúvas. Uma história de fé e confiança no socorro
divino. Deus não desampara aqueles que a Ele são fiéis.

Refletindo
Três princípios aqui nos ajudarão a provocar milagres, afinal, temos que
entender que o milagre é provocado.
1) Princípio – Consultar a Deus. Quando estivermos numa situação de
aperto ou alguma necessidade precisamos fazê-las conhecidas primeiro
por Deus - Salmos 77.13.
Muitas vezes consultamos varias pessoas e não a Deus. Aquela mulher
consultou a Eliseu, porque na velha aliança somente os sacerdotes
poderiam ter contato com Deus.
Mas hoje, por conta do sacrifício de Cristo, somos os sacerdotes,
portanto temos acesso direto através de Cristo. E ela chegou e disse:
“meu marido, teu servo, morreu! E deixou dívidas cujos credores
querem levar meus filhos para saná-las. O que devo fazer?”

Boletim de Célula

A lição aqui? Consulte ao Senhor!

2) Princípio – Temer. Ela tinha um marido que temia o Senhor –
Provérbios 1.3. Vale à pena andarmos no temor do Senhor!
Aquele homem deixou dívidas, mas como levava Deus a sério, sua
família foi preservada. Ou seja, deixou um legado extraordinário. A pior
coisa é um homem que não tem credibilidade – Provérbios 14.27.
Quando Deus dá um mandamento temos que obedecer!
3) Princípio – Perguntar. Reparou a frieza de Elizeu? Ele perguntou: “o
que você quer que eu faça?” Muitas vezes na ânsia de resolver o
problema nos colocamos no lugar de Deus, e aí arrebentamos com o
outro. Mas do que dar o peixe precisamos ensinar a pescar.
Então, Eliseu que era mestre, perguntou: “o que é que posso fazer por
você?”
O que é que Deus já nos deu e que pode ser um gatilho para despertar o
milagre?

Aplicando
Temos que valorizar o que temos! Por precipitação aquela mulher
respondeu: “não tenho nada!” E, infelizmente, por vezes temos o
mesmo comportamento em dizer que nada temos.
Eliseu deve ter insistido: “não tem nada mesmo?” Ah, disse ela: “uma
pequena botija de azeite.”
Consagre a Deus aquilo que você tem, porque tudo que consagramos a
Deus será: abençoado, protegido e multiplicado.

Concluindo
Milagre é algo sobrenatural, inexplicável e surpreendente!
Aquela mulher viveu o sobrenatural (não questionou o sacerdote,
cumpriu a ordenança); inexplicável (com pouco azeite) e experimentou
o surpreendente da parte de Deus, (pagou todos os credores e viveu
com o que sobrou).

