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3ª. Mensagem da CEC / fevereiro de 2021
Se tem promessa e presença de Deus, o campo do milagre está fértil
Nós falamos e cantamos muito sobre o Deus do impossível, mas será que cremos nesse Deus do impossível?
será que cremos, realmente, que ele age no presente, da mesma forma que agiu no passado com o seu povo?
Os líderes, juntamente com o povo, creram e foram às batalhas; venceram, porque tinham a certeza de que
Deus era com eles.
1. O povo de Israel quando entrou na terra prometida desfrutou desses momentos com Deus, ao vencer
batalhas que eram, humanamente, impossíveis, porque tinham um número bem menor de soldados.
• O que foi necessário ser feito, Deus fez, para garantir-lhe a vitória. Observe como ele atendeu a oração
de Josué e o sol e a lua pararam, quando o servo do Senhor ordenou.
2. Gideão foi usado por Deus para livrar ao povo de Israel das mãos dos midianitas com apenas trezentos
homens (Juízes 7.20-23).
3. Deus ouviu a oração de Josafá e lutou pelo povo, assegurando-lhe a vitória (2 Crônicas 20.1-30).
4. Os discípulos foram salvos porque Jesus estava com eles no barco (Marcos 4.35-41).
5. Você, possivelmente já usufruiu da ação poderosa de Deus em seu favor, compartilhe conosco.
O que aprendemos neste texto:
1. Todos que se saíram vitoriosos creram que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que
tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante seu poder que atua em nós! (Efésios 3.20).
2. As vitorias do povo de Israel, assim como as nossas, acontecem quando Deus está com conosco.
3. Ele luta nas nossas batalhas (Josué 1.5, 10.8; Juízes 7.7; 2 Crônicas 20.14-17);
4. Ele confunde os inimigos (Josué 10.10; Juízes 7.22; 2 Crônicas 20.22-24).
5. Se for necessário, Ele altera o funcionamento natural do Sol e da lua para sermos vitoriosos.
6. Se tem promessa de Deus, o campo do milagre está fértil “Pois, tantas quantas forem as promessas de
Deus, todas têm em Cristo o “sim”. Por isso, por intermédio dele, o “Amém” é proclamado por nós
para a glória de Deus”( 2 Coríntios 1.20).
PROCEDIMENTOS PARA AS REUNIÕES DE CÉLULAS
1. Incentive os membros da sua célula a continuar realizando a célula familiar.
2. Mantenha contato com os membros da sua célula durante a semana através do telefone ou redes sociais visando
o encontro da célula.
3. Programe com os líderes em treinamento o desenvolvimento e participação na célula. Ore com eles.
4. Na hora da mensagem não pregue, compartilhe com todos, faça perguntas, envolva todos. Quando as pessoas
participam, elas retornam para a próxima reunião.
5. Inicie a reunião no horário.
6. Recepção/Bem-vindo
............ (3 minutos)
7. Oração inicial
............ (4 minutos)
8. Testemunhos de vitória
............ (6 minutos)
9. Louvor e adoração
............ (8 minutos)
10. Ministração da palavra
............ (21 minutos)
11. Que lições podemos extrair para nós?
.......... (7 minutos)
12. Evangelismo e Estratégia
............ (7 minutos)
13. Oração final
............ (4 minutos)
Orientações de combate ao covid19: 1. Higienize suas mãos com álcool em gel ou água e sabão; 2. Leve
consigo um pequeno frasco de álcool em gel para uso pessoal; 3. É obrigatório o uso de máscara. 4. Enquanto
estiver usando máscara, não toque na parte da frente, utilize as alças para ajustá-las; 5. Mantenha o distanciamento
entre as pessoas; 6. Evite apertos de mão, abraços, beijos e manusear objetos de outras pessoas sem a devida
higienização.

