NÃO ENDUREÇA SEU CORAÇÃO
Pr. Celso Martinez - culto 07/09/2014 – domingo (noite)

ESTUDO P/ CÉLULAS - 19/10/2014 a 25/10/2014
2ª Igreja Batista em Barra do Piraí

R.José Alves Pimenta, 890 Matadouro Barra do Piraí/RJ

QUEBRA GELO -
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5 minutos

- 5 minutos

45 minutos

Se você tivesse um final de semana livre, o que escolheria fazer?
Volume 1 - Nº 21 - Quão grande é meu Deus
Deus fala: Não endureça seu coração
Texto: Hebreus 3: 15

DEUS FALA CONOSCO SEMPRE ...
1) Deus fala através do Espírito Santo. Hebreus 3: 7 a 9 - O Espírito Santo tem o poder de individualizar a Palavra pregada,

por isso, às vezes, a pregação é tão certa, parece que o Pastor está falando diretamente conosco.
Você já viveu esse momento de que a impressão que tem é que contaram sua vida para o Pastor?
2) Deus fala através da Natureza. Salmos 19:1
3) Deus fala através das Escrituras.

Hebreus 4:12

4) Deus fala através de Jesus.

Hebreus 1: 1 e 2 - É a maior manifestação da voz de Deus ao ser humano. Jesus, na sua
agonia, chega a suar sangue, que momento terrível que Ele viveu por nós. Chegando até a morte e morte de cruz. Jesus ama o
pecador. Sabe dos nossos pecados e das nossas sombras, sabe da capacidade de sermos hipócritas e mesmo assim continua
nos amando e morreu por nós.
Você já ouviu a voz de Deus em alguma circunstância de sua vida?
Você já percebeu a direção de Deus em algum momento especial?

Conclusão: Nosso coração, às vezes, fica tão insensível e endurecido que perdemos a oportunidade de deixar Jesus entrar na nossa
vida. Jesus te convida a cear com Ele. Apocalipse 3:20

RECADOS IMPORTANTES: compartilhe com sua célula.
Líder, vamos nos aperfeiçoar a cada dia. Vamos aproveitar o que a Igreja está oferecendo para sermos ainda mais treinados e
transformar nossa Igreja em uma Igreja em Células.
Dia 28/10/2014 - Receberemos na nossa Igreja o Pr. Josué Valandro Júnior, pastor da Igreja Batista Central da Barra da Tijuca. Essa
Igreja já tem mais de 400 células. Ele estará nos abençoando com suas experiências.
Líder não deixe de participar. Se sua célula se reunir no mesmo dia e horário não faça a reunião da célula e traga toda a sua célula
para participar também.
Convide muitos visitantes para sua célula, mas antes ore por eles.
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