IGREJA BATISTA VALE DAS BÊNÇÃOS
Dezembro / 2019 – 4ª Semana

DICA PARA O LÍDER DE GRUPO VIDA
Convide os membros do seu GV para chegarem antes da reunião para um tempo de oração pelo GV.
Você irá gerar um ambiente de Fé e mover do Espírito Santo!
Cronograma - Reunião de Célula
Quebra-Gelo
05 minutos
Oração Inicial
02 minutos
Louvor
06 minutos
Ofertas
05 minutos
Compartilhando a Palavra
35 minutos
Oração após a Palavra
08 minutos
Aviso e Colaboração
04 minutos
Comunhão
25 minutos
Duração Total:
01h30 minutos

Quanto Vale a Vida Eterna?
COMPARTILHE O DESAFIO DA SEMANA PASSADA.
 Perguntas iniciais: Testemunhe a sua experiência no culto passado. O que mais Deus falou com
você? O que você entendeu com a mensagem ministrada?
Introdução para reflexão – Leia Marcos 10:17-22
01- Você acha que a igreja tem falado pouco do tema “Vida Eterna” nos dias atuais? Leia 1Coríntios 15:19.
Resposta: Pessoais e Variadas. (Permita que primeiro as pessoas compartilhem seu entendimento.
Facilitador, lembre-se: não existem respostas erradas. A sugestão de resposta é um complemento
para clarear o entendimento)
02- Na tv passa sempre no final de ano as pessoas que morreram ao decorrer do último ano. Mas
nunca pensamos naquelas que irão morrer no próximo ano! Você acha que as pessoas estão
preocupadas em saber aonde passarão a eternidade?
(Permita que primeiro as pessoas compartilhem seu entendimento. Facilitador, lembre-se: não existem respostas erradas. A sugestão de resposta é um complemento para clarear o entendimento)
Resposta: Pessoais e Variadas.
03- Qual foi o preço que o jovem rico colocou na sua vida eterna?
(Permita que primeiro as pessoas compartilhem. Não existem respostas erradas)
Resposta: Quando Jesus disse que ele tinha que vender tudo o que ele tinha para depois seguir a
Jesus ele foi embora triste, por que as suas riquezas valiam mais para ele. Leia Marcos 8:35-37 para
completar a sua resposta.

04- Quando Pedro disse que havia largado tudo por Cristo, qual foi a promessa que Ele recebeu? Você acha que muitos Cristãos acham que recompensas e vida abundante será somente lá na eternidade, enquanto aqui temos que viver uma vida somente de lutas e tribulações? (Permita que primeiro as pessoas compartilhem. Não existem respostas erradas)
Resposta: Jesus disse que recompensas e galardão já nos são prometidas aqui na terra. Já podemos viver um pedacinho do céu aqui na terra. Leia João 10:10 e Isaías 1:19. Com certeza o jovem
rico não compreendeu esta verdade e perdeu uma grande oportunidade de se tornar um discípulo
de Jesus e viver a melhor vida nesta terra, que o dinheiro não pode comprar!
05- A promessa de Marcos 10:30 é acompanhada com a revelação que teremos também perseguição. Por que você acha que o Senhor nos permite ter sofrimentos?
(Permita que primeiro as pessoas compartilhem. Não existem respostas erradas)
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 Resposta: “Sem lutas não há vitórias! E quanto maior as lutas maiores são as vitórias! ” Depois da
guerra o Senhor nos dá os “despojos da guerra”, isto é, as bênçãos e as recompensas. Em todas
as lutas teremos as recompensas destas lutas. E também é por meio dos sofrimentos que somos
moldados a Cristo, nos tornamos semelhantes a Ele. Há muitos benefícios nos sofrimentos
para a nossa maturidade espiritual.
06- Quando o Senhor deu as primeiras cidades de Canaã ao povo de Israel ele disse que todos
os despojos destas cidades seriam do povo, então eles ficariam muito ricos. Porém o Senhor
disse que a primeira cidade os despojos seriam somente do Senhor. Por que?
Respostas: Pessoais e variadas. Por que as primícias pertencem ao Senhor. Com isto estamos
declarando que o Senhor vem em primeiro lugar e dando toda a honra e louvor a Ele que nos garante
a vitória. Leia Prov. 3:9-10.
07- Mas por que que alguns cristãos não experimentam a promessa de Marcos 10:30?
Resposta: Leia Marcos 10:30 na versão Revista e Atualizada. Nesta versão nos revela o porquê.
O segredo da recompensa está no coração, ou seja, na motivação do coração quando fazemos
algo para Deus. O que Ele deseja? Leia Marcos 12:30, Mateus 6:21, e 1 Coríntios 13:1-3. Nestes
versículos compreenderemos o que o Senhor deseja de nós.
08- O que você acha que acontecerá com as pessoas que tem dado as costas para a Vida Eterna
oferecida por Jesus?
Respostas Pessoas e Variadas. Este mundo irá passar. Leia os textos: Mateus 24:30, Apocalipse
1:7 e 18:9. Está chegando o dia da lamentação das nações. Aonde as pessoas irão se arrepender
amargamente por terem recusado tão grande Salvação. Há apenas dois caminhos para o homem
após a sua morte: a vida eterna em Cristo e o juízo eterno do inferno.
DESAFIO DA SEMANA: O desafio desta semana é aplicarmos esta mensagem orando para que os nossos
familiares e amigos se arrependam a tempo, pois Jesus está voltando. Vamos orar para que 2020 seja o
ano da maior colheita de almas em nossa cidade. Será o ano que a sua família se renderá a Cristo!

Sábado

Domingo
Terça-feira

PROGRAMAÇÃO SEMANAL
Azuza Teens – 18h00: Um culto para os pré-adolescentes de 10 a 13 anos.
Vale Youth – 19:30h: Um culto para adolescentes de 14 a 17 anos.
Diflen – 20h: Um culto para jovens acima dos 17 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

 Projeto Igreja de Crianças - Adquira seu envelope e se envolva nesse grande projeto = Vale
Kids.
 Culto da Virada - Dia 31 de Dezembro às 22 horas.
 Seminário de Libertação – Dia 31 de Janeiro.
 Acampa Restart – 22 a 25 de Fevereiro 2020 – Diflen e Youth juntos!! Faça já sua inscrição
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! 35-3831-1334 no horário comercial.
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