Igreja Batista Vale das Bênçãos
MAIO/2019 – 4ª Semana

Dica para o líder de Célula
“Uma vida não supervisionada é uma vida vivida com irresponsabilidade”. – Pr. Josué Gonçalves
Amado líder, não lidere a sua célula de “qualquer forma”, escolha estar debaixo de sua liderança e buscar sempre orientação
para o bom andamento do grupo.

Sábado
Domingo
Terça-feira

Programação Semanal
AZUSA TEENS – 18h00 – Um culto para os pré-adolescentes de 10 a 13 anos.
Culto de Celebração – 19h00: Estamos com um único culto aos domingos. Traga sua família para juntos
celebrarmos ao Senhor!
Terça Viva – 19h30 – Traga toda a sua família!!!

Vale News
● Oração da Madrugada – De segunda à sexta-feira, na IBVB Sede, às 05h30.
● EBD (Escola Bíblica Discipuladora) – Domingo, às 08h30.
ATENÇÃO
Para você que está com dificuldade em acessar o aplicativo da igreja através do celular, é possível ter acesso
também pelo computador através do endereço: ibvbcampobelo.meuappbr.com
Dúvidas ligar na secretaria da igreja!
Cronograma - Reunião de Célula
Quebra-Gelo
Adoração
Ofertas
Estudo da Palavra e Compartilhamento
Compartilhando a Visão
Comunhão
Duração Total:

05 minutos
10 minutos
05 minutos
30 minutos
10 minutos
30 minutos
01h30 minutos

SEGREDOS DA FÉ PARA OS MILAGRES
Leia: Hebreus 11.6
➢ Pergunta inicial: O que você aprendeu de novidade com essa palavra?
➢ Introdução para reflexão:
- Tudo em Deus e no mundo espiritual é operado e conquistado pela Fé.
- Apenas conseguimos agradar a Deus através do nosso exercício de fé. Pois, Deus apenas pode operar através
da nossa fé.
Princípios sobre fé:
Pergunta para interação: O que você se lembra que o Pr. Daniel ministrou a respeito dos princípios de fé?
Compartilhe como você foi ministrado através do teatro.
Compartilhe pontos marcantes dessa mensagem.
1. A fé sempre fala! (2 Co 4.13)
- Não basta crer com o coração, é necessário declarar com a boca.
- A salvação acontece a partir do momento que declaramos com a boca (Ef 2.8, Rm 10.8-10)
- A confissão precede a posse. Você terá aquilo que crê e confessa com a boca.
2. Deus deu a terra ao homem e aos seus filhos (Sl 115.16)
- Deus deu autoridade sobre a terra a Adão > Adão entrega essa autoridade ao diabo quando desobedece a
Deus (Lc 4.6, 1 Jo 5.19, 2 Co 4.4) > Jesus, como homem, resgata a autoridade das mãos do diabo > Jesus
entrega a autoridade à Igreja quando ressuscita (Mt 28.18-19, Lc 10.19)
3. Temos autoridade para aplicar fé
- Não é uma questão de pensamento positivo ou força da mente. É apropriação da Palavra de Deus.
- Precisamos aplicar fé para ganhar o mundo para Jesus
Pergunta para interação: Como podemos a aplicar fé? Compartilhe as atitudes que você aprendeu no
domingo.

2019 – O ano da Mordomia Cristã!
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1. É necessário não apenas declarar em fé, mas crer no que você está declarando (Mc 11.22-24)
2. Não aceite o espírito de incredulidade (M 11.24)
3. Declare já ter o que você está crendo em fé. Pois, já é uma verdade no mundo espiritual. (Sl 91.9-100
4. Decrete a benção (1 Pe 3.9). Sua confissão determinará sua possessão!
Pergunta final: Qual o seu maior exemplo de fé na Bíblia ou de pessoas que conhece? Você tem algum
testemunho pessoal de aplicação de fé? Compartilhe sua experiência.
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