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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

Como transformar Esperança em Fé
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 Romanos 4:18
01- Por que muitas pessoas confundem Fé com Esperança? Qual é a diferença entre Fé e Esperança Bíblica?
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). Esperança Bíblica é certeza absoluta que você vai receber algo no
futuro. A diferença de fé e esperança Bíblica é que querendo você ou não, isto é, tendo esperança
ou não que Jesus vai voltar, isto vai acontecer! Esperança está ligado ao futuro, em quanto Fé está
ligado ao presente e ao passado. É necessário Fé para se apropriar das promessas de Deus. A fé
não fala “um dia vou ter”, a fé verdadeira diz “eu já tenho!”.

02- Na maioria das vezes as pessoas estão tendo é esperança e não fé, e falam que é FÉ.
Por que você acha que isso acontece?
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). Por que ainda não conhecem os princípios da fé e nem sabem como
a fé opera.
03- Por que é importante aprendermos a transformar esperança em Fé?
(Permita que primeiro as pessoas compartilhem. Não existem respostas erradas)
Resposta: Porque não é só por que Deus deu a promessa que irá acontecer automaticamente,
a Bíblia diz que é necessário tomar posse delas pela fé. Leia Hebreus 6:12 e 11:6.

04- Como Deus ensinou a Abraão transformar a Esperança em Fé?
(Permita que primeiro as pessoas compartilhem. Não existem respostas erradas)
Resposta: Deus mudou a maneira de Abraão pensar (mudou a sua mente), leia Romanos 12:2.
Depois mudou a maneira de Abraão falar (mudou a sua boca), Deus mudou o nome de Abraão. Leia
Provérbios 18:21. Por fim ensinou a Abraão a gratidão e o louvor. Leia Romanos 4:20.
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05- Por que é pecado toda hora ficar pensando em problemas?
(Permita que primeiro as pessoas compartilhem. Não existem respostas erradas)
Resposta: Leia Filipenses 4:8. Devemos encarar o problema, mas pegar as promessas e medite
na promessa e não no problema. São as promessas de Deus que devem ocupar a nossa mente.
06- Por que Deus teve que trabalhar “a boca de Abraão?”
Respostas: Pessoais e variadas. Leia Tiago 4:3-5 e Provérbios 18:21. Pois as nossas confissões
determinarão as nossas conquistas. Por isso Deus mudou o nome de Abrão (Pai exaltado) para
Abraão (Pai de multidões) para que não somente ele, como todo mundo confessasse fé na promessa
de Deus! A Fé Bíblica sempre fala!
07- Por que o terceiro principio que Deus ensinou a Abraão para transformar Esperança em Fé
foi o Louvor?
Resposta: Pessoais e variadas. Por que Jesus revelou em Marcos 11:24 que se tudo o que eu
pedi em oração eu devo crer que já recebi. Por isso depois de orar e crer, a minha atitude deve ser
de louvor e gratidão. Isto revela que estou crendo e descansando no Senhor que em breve verei
se materializar aquilo que já é uma realidade no mundo espiritual!
DESAFIO DA SEMANA: O desafio desta semana é aplicarmos esta mensagem orando para que o Senhor
nos ensine também, assim como Abraão, a transforma a Esperança em Fé. Precisamos aprender e aplicar
todos os princípios de Fé para este ano de 2020.

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.
❖ Nesta Terça Viva (dia 14/01/20) teremos a presença do Pr. William Werneck
❖ Conferência Profética “A segunda onda” – Dia 17 a 19 de janeiro. Entrada Franca
❖ Seminário de Libertação – Dia 31 de Janeiro a 02 de Fevereiro. Inscrições na secretaria.
❖ Acampa Restart – 22 a 25 de fevereiro 2020 – Diflen e Youth juntos!! Faça já sua inscrição
ATENÇÃO
Baixe já o aplicativo da Igreja na PlayStore: IBVB Campo Belo
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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