Era exatamente assim que este filho mais novo se sentia; é por isso, que
fazemos escolhas erradas e tomamos decisões equivocadas.
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DECISÕES E ESCOLHAS
Lucas 15:11-32

Marcos Marciano, pr.
Sentir
O que Deus falou especificamente com você no nosso Encontro de Amigos no
domingo passado na CG Vila Mariana?
Aprender

“Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus”: a palavra aqui usada no
grego “exousia”, significa: poder de escolher, liberdade de fazer como se quer;
licença ou permissão; poder físico e mental; habilidade ou força com a qual
alguém é dotado, que ele possui ou exercita. O poder da autoridade
(influência) e do direito (privilégio).
Deus tem delegado, outorgado esse poder a todos aqueles que receberam a
Jesus como Senhor de suas vidas.

2 – Romanos: 12:1-2

Lucas 15.11-32 – A Parábola de Um Pai Maravilhoso
Estes dias têm sido dias eletrizantes, estamos vivendo dias de grandes
expectativas da manifestação do poder de Deus através da igreja.
Nosso grande desafio é o de descobrirmos e tomarmos posse definitivamente
da nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus.
Quando olharmos para história dois filhos da parábola, de alguma maneira
vale a pena olhar para nossa vida e tirar algumas lições e tomar algumas
decisões.

1 – O que me levou a tomar decisões e fazer escolhas erradas?

filhos

de

Deus,

As experiências negativas nos levam a voltar os nossos olhos para Deus e
quanto somos dependentes dEle (Lc.15:17).
– Nos leva a cair em si
– Todos nós precisamos cair em si
– Pessoas estão ensaiando o discurso para volta.

3 – Humilhou-se
“A Soberba precede a ruína e altivez de espírito precede a queda” -Provérbios 16:18.
“Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes” -- Tiago 4:6

– Quando eu não tenho claro quem eu sou em Cristo (minha identidade) e
quem eu sou para o meu Pai Celestial, vem as dúvidas e os questionamentos.
Existe uma grande diferença entre o filho e o órfão (Lc.15:11).
– Muitos de nós declaramos que somos
inconscientemente agimos e falamos como órfãos.

– Deus te chamou para ser filho: “Veio para o que era seu, e os seus não o
receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem
feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome; os quais não
nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem,
mas de Deus” – João 1.12-14

mas

– Deus quer nos levar a um retorno.
– Isso é tão verdadeiro que muitas vezes nos vemos declarando frases ou
tendo pensamentos de órfãos.
– Órfão = indesejado, esquecido, abandonado, solitário, isolado. Alguém com
sentimento de órfão sempre diz: porque as pessoas não ligam para mim? ”.

4 – Atitude do Pai
Ele só estava esperando! Com a melhor roupa, um anel, calçados e um
novilho gordo.
Refletindo
 Você já teve a experiência de ser transformado em Filho de Deus?
[Neste momento abra espaço para que os novos da célula, possam fazer sua
decisão de seguir a Cristo. Convide-os a fazerem uma oração de entrega da
vida a Cristo e confessá-lo como Senhor e Salvador.

Aplicando


Abra espaço para as pessoas abrirem suas necessidades e
provoquem milagres através de intercessões específicas, praticando o
princípio da autoridade delegada a nós filhos de Deus. Coloque as
pessoas em sub-grupos de no máximo 3 pessoas para dar
objetividade e mais profundidade.

AGENDA — SEGUNDO SEMESTRE
DATA

ATIVIDADE

28 e 29/09
Qui | Sex

Encontro de Amigos nos GCEMs
Mobilize sua célula

06/10

ATMOSFERA - Vigília para quem tem sede de Deus

07/10
11h00
07/10
16h00
14/10
19h00
21/10
14h às 18h
20 - 22/10

MAG FAMÍLIA
Almoço com Pais de Adolescentes e Jovens

MAG - Especial - Pr. Fernando Diniz
Líder Nacional do MAG
COMUNA KIDS
Ensino | Comunhão | Integração - Crianças 03 a 11 anos
VIDA VITORIOSA — HOMENS — Vale da Graça

27 - 29/10

VIDA VITORIOSA — MULHERES — Vale da Graça

Chá — Mulher Plena

12/11

BATISMO NAS ÁGUAS

26/11

FESTA MULTIPLICAÇÃO DOS GCEM’s

Este
boletim
está
no
www.cgvilamariana.com.br

site

da

Comunidade

da

Graça

Atualize seus dados com Karolina Gadelha: (11) 5083-2031 / 99472-8480
ou zonasul@cgbr.com.br

