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ESTUDOS

DEZEMBRO/15 – 2ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

ROTEIRO PARA UMA REUNIÃO DE CÉLULA
I – Boas vindas: receba todos com entusiasmo.
(2 min)
II – Oração Inicial: ore repreendendo toda ação das trevas nesta reunião
(3 min)
III – Quebra-Gelo: (Encontro)
IV – Louvor: (Exaltação): usar um louvor que faz parte do repertório já conhecido da Igreja, para facilitar a
participação de todos
(15 min)
V – Edificação: Estudo – seja um facilitador – envolva os membros em comentar os tópicos (30 min)

INTIMIDADE COM DEUS
Jeremias 29.11-13
INTRODUÇÃO
Quem somos nós aos olhos de Deus? A maioria dos cristãos sofrem por não se acharem dignos de
estarem em Sua presença. Por isso, nunca podemos esquecer que, através do sacrifício de Jesus na cruz, nós
podemos ter intimidade com Deus. Não é mérito nosso, é um presente d’Ele para nós. A Bíblia diz: "Vocês
são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não por obras, para que
ninguém se glorie" (Efésios 2.8,9).
A salvação vem pela fé, mas não podemos nos acomodar e seguir ao Senhor de longe. Precisamos
buscar uma intimidade com Deus. A Bíblia diz que aqueles que O conhecem e O temem serão instruídos no
caminho que devem seguir, viverão em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Deus confia os
Seus segredos a quem é íntimo d’Ele e os leva a conhecer a Sua aliança (Salmos 25.12-14). Por isso, vamos
ver quem nós somos em Deus:
1) Em Deus somos libertadores (Êxodo 3.10)
Somos levantados pelo Senhor para libertar os cativos. Você pode então se perguntar: "Mas como eu
vou fazer isso? Eu não sou capaz, não posso, não sei como fazer, não tenho sabedoria suficiente". Nesse
momento, o Pai te diz: "Não tenha medo, eu serei contigo" (Josué 1.9). Ao nos confiar essa missão de libertar
aqueles que estão presos no pecado, o Senhor não nos deixa sozinhos (Mateus 28.19,20), então, não há com
que se preocupar. Você é íntimo de Deus e Ele vai colocar à sua disposição tudo aquilo que você precisar para
cumprir o seu chamado.
2) Em Deus somos herdeiros das promessas (Josué 1.1-3)
A intimidade com Deus faz com que, assim como Josué, sejamos herdeiros das promessas do Senhor.
Esse privilégio, no entanto, traz-nos uma grande responsabilidade: assim como Josué, nós temos que conduzir
os outros à terra prometida, ou seja, a também tomar posse da herança deixada pelo Pai. O nosso discurso
diante do povo de Deus precisa estar de acordo com as promessas que foram feitas pelo Senhor; não podemos
dar a eles um relatório baseado naquilo que o nosso coração acredita. Lembremos do discurso dos dez espias,
que contrariou o que Deus queria realmente dizer aos hebreus (Números 13.25-33). Eles não tinham
intimidade com Deus e, por isso, O desagradaram.
3) Em Deus somos construtores (Neemias 2.5-6)
Deus capacitou um copeiro para que este reconstruísse uma cidade inteira que estava em ruínas. Do
mesmo modo, Ele também nos capacita e nos envia para reconstruir o que está destruído, para restaurar o que
foi arruinado. Através de sua intimidade com Deus, você será capaz de levar vida nova ao que está morto,
bom ânimo ao desanimado e alegria ao aflito.
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4) Em Deus somos vasos (Jeremias 18.5-6)
Assim como vasos, somos moldados para sermos úteis. Deus nos molda para que possamos servi-Lo
como Ele desejar. Nossos corações podem estar cheios de planos, queremos fazer o que julgamos ser o
melhor, o mais correto. No entanto, quem decide como e quando seremos usados é o grande Oleiro (Pv
19.21). É provável que você esteja passando por provações, por problemas, por dificuldades e, em um
momento de ira ou revolta, venha a se perguntar: "Deus, por que preciso passar por tanta coisa?". A resposta
é confortante e animadora: quanto mais amassados formos, mais nas mãos do Oleiro estaremos. Pense nisso!
5) Em Deus somos preparadores de caminhos (Mateus 3.3)
O Pai nos dá a missão de pregar o arrependimento, visando a vinda de Jesus para buscar a Sua noiva.
João Batista preparou o caminho para o ministério do Mestre na sua primeira vinda à terra, e hoje nós
recebemos do Senhor a responsabilidade de, com a ajuda do Espírito Santo, deixar tudo preparado para o
retorno do Cordeiro.
6) Em Deus somos ramos frutíferos (João 15.5)
A intimidade com Deus permite produzirmos muitos frutos. Vejamos o que a Palavra nos diz sobre
isso: "Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que
quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto; e assim serão
meus discípulos. „Como o Pai me amou, assim eu os amei; permaneçam no meu amor’" (João 15.7-9). Porém,
se não permanecermos em Sua presença e não rendermos frutos ao Pai, seremos lançados fora: "Se alguém
não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados
ao fogo e queimados" (João 15.6).
7) Em Deus somos privilegiados (1 Pedro 2.9)
Vamos analisar os adjetivos pelos quais o Senhor se refere a nós em 1 Pedro 2.9: raça eleita,
sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva de Deus, porta-vozes do Senhor, retirados das trevas para a
luz do Senhor. Impressionante, não acham? Como pessoas falhas, indignas e pecadoras podem ser
consideradas tudo isso pelo Deus vivo? Resposta: através da intimidade que nos foi concedida pelo sacrifício
de Jesus (Gl 3.29).
8) Em Deus somos vencedores (Apocalipse 21.5-7)
A intimidade com Deus faz com que sejamos herdeiros de um novo céu e uma nova terra. Mais do que
isso, somos considerados filho do Soberano Deus. Se perseverarmos e guardarmos os mandamentos do Pai e a
fé em Cristo, seremos mais do que vencedores (Ap. 14.12, Rm 8.37).
CONCLUSÃO
Alguma vez em sua vida você parou para pensar que a intimidade com Deus faz com que Ele nos veja
de tantas maneiras diferentes e maravilhosas? Somos libertadores, herdeiros de Suas promessas, construtores,
vasos, preparadores de caminhos, frutíferos, privilegiados e vencedores. Que homem pode nos oferecer tantas
coisas assim? Isso nos leva à conclusão de uma coisa: não há nada melhor do que ser íntimo de Deus.
PARA REFLETIR:
. Agora você sabe como Deus te vê. E você, como vê a Deus?
. Você tem dado o devido valor ao Senhor?
. Você tem buscado ser íntimo d’Ele? Se não, o que te impede de começar a buscar?
Sugestão de Louvor: Intimidade – Nívea Soares
Fonte: www.pastorantoniojunior.com.br
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

DEZEMBRO/15 - 3ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

ROTEIRO PARA UMA REUNIÃO DE CÉLULA
I – Boas vindas: receba todos com entusiasmo.
(2 min)
II – Oração Inicial: ore repreendendo toda ação das trevas nesta reunião
(3 min)
III – Quebra-Gelo: (Encontro)
IV – Louvor: (Exaltação): usar um louvor que faz parte do repertório já conhecido da Igreja, para facilitar a
participação de todos
(15 min)
V – Edificação: Estudo – seja um facilitador – envolva os membros em comentar os tópicos (30 min)

QUEM É O ESPÍRITO SANTO DE DEUS
Romanos 8
INTRODUÇÃO
Existem muitos conceitos errados sobre a identidade do Espírito Santo de Deus. Alguns O
enxergam como um poder que Deus dá para aqueles que seguem os ensinamentos de Cristo e outros O vêem
como um ser místico. Mas, afinal de contas, o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo?
Falando de forma bem simples, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o próprio Deus. Ela ainda diz que o
Espírito Santo é uma Pessoa, um Ser com uma mente, vontades e emoções. O Espírito Santo é pensador e
sabedor (I Co 2.10), se entristece (Ef 4.30), é intercessor (Rm 8.26,27), toma suas decisões (I Co 12.7-11).
Além disso, como a terceira Pessoa da Trindade, Ele age como o confortador e consolador que Jesus nos
prometeu que Ele seria (Jo 14.16-26, 15.26). Por isso te convido a conhecer uma pouco mais sobre o Espírito
Santo:
1) O Espírito Santo habita naquele que crê
Somos a casa do Espírito Santo. Somos o templo d’Ele. Se alguém não tem o Espírito Santo dentro de
si, esse não é de Deus. Nosso corpo foi morto pelo pecado, e nós vivemos porque o Espírito do Senhor vive
em nós (Rm 8:9-10, I Co 3.16 e 6.19).
2) O Espírito Santo guia aquele que crê
Quando permitimos que o Espírito Santo habite em nós, Ele assume o controle de nossas vidas e nos
conduz pelos caminhos da verdade que foram traçados por Deus (Rm 8.14, Gl 5.18, Jo 16.13).
3) O Espírito Santo mata a carne daquele que crê
Quando o Espírito Santo assume o controle de nossas vidas, Ele nos ajuda a matar a nossa carne, nos
afasta das paixões e desejos do mundo, como a prostituição, avareza, idolatria, etc. (Rm 8.13, Gl 5.24, Cl
3.5).
4) O Espírito Santo vivifica aquele que crê
Já seria muito bom se Espírito Santo apenas nos garantisse a ressurreição. No entanto, Ele vai muito
além e vivificará o nosso corpo físico, onde Ele faz morada (Rm 8.11; II Co 5.5; Ef 1.13-14).
5) O Espírito Santo testifica àquele que crê
O Espírito Santo confirma no nosso espírito que nos tornamos filhos de Deus, e por isso
participaremos com Ele da Sua glória (Rm 8.14-17).
6) O Espírito Santo tem o melhor para aquele que crê
A Palavra de Deus é clara ao afirmar que temos as primícias do Espírito Santo. Isso quer dizer que
temos os primeiros frutos, os começos de tudo que Deus vai nos oferecer no céu (Rm 8.23).
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7) O Espírito Santo ajuda aquele que crê
É o Espírito Santo que sustenta o cristão contra as tentativas de Satanás e o ajuda a vencer as suas
fraquezas. Não é por acaso que Ele é chamado de “ajudador” e “consolador” (Rm 8.26-27, Jo 14.26, 15.26 e
16.7,8).
CONCLUSÃO
O Espírito Santo não é um "turista" que vem morar dentro de nós apenas por um tempo. Não. Ele
habita em nós e foi enviado por Deus para estar sempre conosco (João 14.16-17). Ele é o nosso ajudador em
todos os momentos e deseja ser nosso amigo íntimo. Por isso, dê espaço a Ele e deixe que Ele assuma o
controle de sua vida (Jo 7.37-39).
PARA REFLETIR
. Como você tem cuidado do templo do Espírito Santo (seu corpo)?
. Você tem permitido que Ele habite em você e dirija a sua vida?

Sugestão de Louvor: Santo Espírito – Laura Souguellis
Fonte: www.pastorantoniojunior.com.br
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

DEZEMBRO/15 - 4ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

ROTEIRO PARA UMA REUNIÃO DE CÉLULA
I – Boas vindas: receba todos com entusiasmo.
(2 min)
II – Oração Inicial: ore repreendendo toda ação das trevas nesta reunião
(3 min)
III – Quebra-Gelo: (Encontro)
IV – Louvor: (Exaltação): usar um louvor que faz parte do repertório já conhecido da Igreja, para facilitar a
participação de todos
(15 min)
V – Edificação: Estudo – seja um facilitador – envolva os membros em comentar os tópicos (30 min)

SAUDAÇÕES AO NOVO ANO
1 Tessalonicenses 5.12-23
Objetivo do estudo
Começar o ano com as intenções corretas diante de Deus e do próximo. Entender que temos deveres
e obrigações tanto pessoais quanto espirituais. Aprender fazer as coisas corretamente, na hora certa para as
pessoas certas. É esse o alvo que devemos ter para 2016.
INTRODUÇÃO
Todo início de ano é tempo de rever conceitos, valores, renovar votos, iniciar algo, avaliar o que não
fizemos ou fizemos mal no ano anterior e buscar melhorar no novo ano. É ou não é assim?
Então vamos, juntos, avaliar o que a Palavra nos instrui para realizarmos; e com certeza, será algo para
edificar nossas vidas.
O apóstolo Paulo escreve para a Igreja de Tessalônica e esses ensinamentos chegam aos cristãos de
todo o mundo com o intuito de fortalecer a fé, transmitir a certeza da volta de Cristo e mostrar como vale à
pena guardar a salvação em Cristo Jesus.
 Nos versos 12 e 13 ele nos instrui a honrar e respeitar aqueles que nos dirigem e orientam na Palavra.
ALGO PRÁTICO: Hb 13.17
1- Que neste ano renovemos nosso compromisso com nossos pastores, obedecendo-os, orando por
eles, não sendo “peso” a eles, recebendo e retendo a Palavra genuína de Deus que passam por suas vidas e
chegam a toda a Igreja. Devemos procurar maneiras de cooperar e também mostrar com palavras e atitudes o
carinho e apreço que temos por suas vidas. Devemos reter comentários críticos e sermos gratos por seus
esforços em nos conduzir no Senhor. Também respeitemos e obedeçamos aos nossos líderes que olham e
imitam a boa conduta dos pastores (que imitam a Cristo), buscando viver no mesmo espírito e instruindo na
mesma direção que vem do altar. Vivendo em paz, ou seja, buscando maneiras de viver bem com todos. Rm
12.18
2 – Que renovemos o voto de ser CADA VEZ MAIS UM:
– UM na unidade do Corpo de Cristo.
– UM a mais no exército de Cristo, saqueando o inferno.
 No verso 14, Paulo roga que sejamos atentos na condução dos irmãos:
Lembrando que Deus espera de nós a motivação correta para serví-lo. Nossa parte é orar e trabalhar,
porém, quem convence as pessoas de seus erros é o amado Espírito Santo (João 16.8).
– admoestando os desordeiros (ou insubmissos) – admoestar é disciplinar em amor, conduzindo e
levando o outro a ter conduta correta, talvez imitando suas posturas ou ainda desafiando-o a se unir a você
num projeto de servir ao reino.
– consolando os desanimados – encorajando aqueles que estão “caídos” pelo caminho, lembrando-os
das promessas de Deus para suas vidas.
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– sustentando os fracos – apoiando aqueles que, por diversos motivos, sentem-se fracos, amando-os,
ouvindo-os e orando por eles.
– sendo paciente – praticando a longanimidade, planejando, na dependência do Espírito Santo, a
permanecer calmo em qualquer situação.
Depois, a instrução continua para algo ainda muito prático em nossas vidas. Que realmente seja para
nós a saudação para o novo ano:
– Não pagar mal com mal (I Ts 5.15) – praticar sempre o bem é algo para quem vive na dependência
do Senhor e para quem busca agradá-lo.
– Regozijar, orar e dar graças ( I Ts 5.16;18) – Nossa alegria, oração e gratidão não podem ser
variáveis de acordo com nossas circunstâncias e sentimentos. Obedecer a estes três mandamentos é algo que,
freqüentemente contraria nossas inclinações naturais. Porém quando tomamos decisões dessa natureza,
conscientes de fazer o que Deus nos pede, começamos a ver situações e pessoas numa nova perspectiva.
Não podemos, nem conseguimos passar todo nosso tempo de joelhos, porém, é possível termos uma
atitude de oração em todos os momentos. Essa atitude se constrói quando entendemos nossa total dependência
de Deus.
Atitude de oração constante não substitui nosso tempo com Deus em oração e conversa com o Pai,
mas é uma tremenda extensão deste momento.
Quando fazemos a Sua vontade, achamos mais fácil sermos alegres, gratos e homens de oração.
– Não extinguir o Espírito Santo ( I Ts 5.12) – não devemos ignorar, nem deixar de lado, os dons
que o Espírito Santo nos dá, não podemos sufocar a obra do Espírito Santo em nós, nem entristecê-lo com
condutas repreensíveis.
– Não desprezar as profecias, examinar tudo, e reter o que é bom ( I Ts 5.20-21) – recebamos a
Palavra de Deus por intermédio daqueles que falam por parte d´Ele, examinando com discernimento,
aceitando o que é verdadeiro e rejeitando o que é falso.
- Abster-se de toda aparência do mal ( I Ts 5.22) – evitemos situações em que possamos ser atraídos
à tentação, ou que envergonhemos o evangelho de Cristo.
CONCLUSÃO
Agindo assim e renovando em nossas mentes esses valores, a bênção decorrente será que: o Deus da
paz nos santificará em tudo e nosso espírito, nossa alma e nosso corpo serão plenamente conservados,
irrepreensíveis, para a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?! Creia querido irmão, fiel é o que nos
chama o qual também cumprirá tudo em nós!
Vamos saudar o ano novo com obediência e coração grato.
Feliz 2016 a todos!
Seja uma bênção!

Sugestão de Louvor:
Fonte: www.igrejaagape.com.br
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

DEZEMBRO/15 - 5ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

ROTEIRO PARA UMA REUNIÃO DE CÉLULA
I – Boas vindas: receba todos com entusiasmo.
(2 min)
II – Oração Inicial: ore repreendendo toda ação das trevas nesta reunião
(3 min)
III – Quebra-Gelo: (Encontro)
IV – Louvor: (Exaltação): usar um louvor que faz parte do repertório já conhecido da Igreja, para facilitar a
participação de todos
(15 min)
V – Edificação: Estudo – seja um facilitador – envolva os membros em comentar os tópicos (30 min)

ANO NOVO... NOVO TEMPO
Hebreus 12. 01-02
Diante de expectativas, desejos, esperanças que surgem num dia singular como este, tem que se
concordar com o escritor inglês, Charles Lamb, que diz que “ninguém observa o 1º de janeiro com
indiferença”.
Alguém já disse que “Um otimista fica acordado até meia-noite para ver a entrada do ano novo. Um
pessimista fica acordado para ter a certeza de que o ano velho se foi.” (Bill Vaughn)
Ao observarmos e conversarmos com as pessoas, veremos que este é um momento onde encontramos
gente reflexiva, por vezes com esperanças, por vezes com medo. Há muita gente ansiosa e apreensiva
porque um novo representa uma nova página em branco que precisa ser escrita na história de suas vidas.
Já dizia um poeta de nossos dias que “o barulho dos fogos de artifícios parece representar a
necessidade que temos de abafar o barulho que encontramos dentro de nós nesta época Réveillon”. Este
barulho dentro de nós são as preocupações, a ansiedade, os nossos sonhos, os projetos que temos para o
futuro.
As pessoas querem ter a segurança de encontrar um futuro previsível para um novo tempo. Vemos nos
jornais páginas e páginas cedidas às previsões para um novo ano, horóscopos, mapas astrais, pessoas que
buscam videntes, tarô, jogos de búzios, quiromancia e tantas outras opções que se propõem a responder
sobre um futuro incerto. Quanto a nós, filhos de Deus, lembremo-nos das palavras do salmista: “Entrega
teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele o fará”, Sl 37.5.
Ano novo desafios novos, horizontes novos, relacionamentos novos, compromissos novos, vitórias
novas, mas também dificuldades novas, conflitos novos, responsabilidades novas, tudo depende de como
acolhemos um novo tempo. Entretanto, a certeza que trazemos em nosso coração, meus irmãos e irmãs, é
que o nosso Deus continua o mesmo, como diz o texto de hoje em Êx 34.1-8: “Compassivo, clemente,
longânimo e grande em misericórdia e fidelidade”.
“Deus é fiel” é uma afirmação comum em nossos dias. Vemos e ouvimos essa afirmação com
frequência ao nosso redor. Quem nunca testemunhou essa citação em alguns adesivos de carro pelas ruas
de nossas cidades? Mas a pergunta é: somos fiéis a Deus? Particularmente nunca vi um adesivo que afirme
“Eu sou fiel a Deus!” Talvez tenhamos medo de não o sermos realmente.
Então, se sabemos que Ele é fiel, por que temer o futuro? Porque temer e se deixar dominar pelas
preocupações se Deus, em sua fidelidade, tem tudo sob Seu controle?
2. Talvez possamos tomar pelo menos três atitudes diante deste momento novo que se inicia.
2.1 A primeira delas exigirá fé e disposição de ir adiante. Isso significa ter fé e ação.
Êx 14.15, quando o povo de Deus, fugindo do exército de Faraó, se depara com um novo obstáculo em
seu caminho, o mar; só havia um caminho a seguir, e uma atitude a tomar, mas o povo clamava a Deus e
nada fazia… Então o Senhor disse ao povo: Marchem!
 Nenhum mar em nossas vidas vai se abrir sem que marchemos, sem que a planta de nossos pés
pise nas águas desconhecidas.
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Anunciando a verdade que liberta!

 Devemos ir em frente! Não fiquemos só clamando a Deus por nosso futuro, pois Ele nos diz
hoje também: marchem!

Nunca esqueçamos que toda oração precede uma ação. Então não fiquemos estáticos;
marchemos! Marchemos como filhos de Deus, como povo, juntos, unidos como família de Deus.
2.2 Em segundo lugar você deve definir onde está apoiada sua confiança e esperança.
Temos confiado nas promessas do Senhor?
Uma mulher, lendo Mateus 17.20, resolveu fazer a experiência. Orou a Deus que removesse uma
montanha que ficava em frente da sua casa. Orou… orou… tornou a orar, sempre de olhos fechados.
Depois parou e foi abrindo os olhos devagar… desconfiada. A montanha lá estava no mesmo lugar. Ela,
então, com toda a naturalidade, disse: – “Eu já sabia que Deus não ia mesmo remover essa montanha…”
“Peça-a, porém, com fé, não duvidando; porque o que duvida, é semelhante à onda do mar, que é levada
pelo vento e lançada de uma para outra parte” (Tg 1.6).
Há pessoas que têm apoiado suas vidas em promessas de homens, ou no poder financeiro do dinheiro,
ou na inteligência e sabedoria, mas sempre existem aqueles que apoiam seus sonhos no braço forte do
Senhor e na força do Seu poder.
Aprendamos a falar como o salmista:
“Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti”. (Salmo 39.7)
“Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de
mim? Ponha a sua esperança em Deus! Pois ainda o louvarei; ele é o meu Salvador e o meu Deus”.
(Salmo 46.11)
2.3 Por fim, temos que ter uma direção, um alvo, um ideal. Ninguém chega a lugar nenhum se
não marchar na direção de um ideal, pois sem a direção do alvo nos perdemos pelo caminho.
Entenda irmão, que O TEMPO É COMO UMA ESTRADA DE MÃO ÚNICA. Você não pode
entrar na contra-mão dessa estrada, porque ela só tem mão única. O tempo não volta!
Todos nós marchamos em direção a um ideal, de sorte que a elevação da vida ou a proporção dos
empreendimentos dependem do ideal. Se o ideal é inatingível pelo fato de ser ideal, fiquemos ao menos no
caminho, mas sempre em sua direção. O presidente Roosevelt dizia que “o futuro pertence àqueles que
acreditam na beleza dos seus sonhos.”
Uma grande verdade! “Se seus sonhos estiverem nas nuvens, não se preocupe, pois eles estão no
lugar certo; agora construa os alicerces”. Lembre-se que o alicerce dos teus sonhos e projetos de vida, é o
Senhor Jesus.
Como diz o salmista no Salmo 127.1: “Se o SENHOR não edificar a casa, em vão trabalham os
que a edificam; se o SENHOR não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.”
O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses capítulo 3.13-16 ajuda-nos e indica que devemos avançar
para as coisas que estão diante de nós, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de
Deus em Cristo Jesus.
Conclusão
 Uma coisa que tenho aprendido é que não devemos contar nossos sonhos a pessoas que podem
roubá-los, mas devemos contá-los a Deus que pode realizá-los.
 Deus tem cuidado de nós. Cabe-nos escolher se queremos que Ele cuide de nós ou não. A escolha é
nossa… Ele continua o mesmo; sempre fiel e grande em misericórdia.
 Que neste ano de 2016 possamos marchar, nos comprometer e prosseguir para o alvo juntos.
 Que todos nós estejamos unidos como família neste momento novo, neste novo tempo.
 Feliz Ano Novo! Que Deus continue nos abençoando e cuidando de nós!
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