Perguntas para cada membro da célula responder
1.
2.
3.
4.
5.

Você estava presente no culto de celebração no domingo?
Você estava presente no TADEL ontem?
Quem é o seu discipulador? Que dia e hora vocês se encontram?
Quem são seus discípulos? Que dia e hora você os encontra?
Quem são seus GE’s? Que dia e hora você os encontra?

ALINHAMENTO E AVIVAMENTO – SOBREVIVER OU VIVER? (SL 124 / SL 125.1 / FIL. 1.21)
INTRODUÇÃO: Talvez você se sente como o rei Davi quando ele expressou a sua gratidão pela proteção de
Deus e declara: Se não fosse o Senhor onde eu estaria agora? Como o salmista, você passou por muitas coisas,
muitas provações e talvez pensou que não chegaria ao fim, mas o Senhor Todo-Poderoso estava presente e você
recebeu a vitória. Quantas vezes no ano que passou você já pensou em desistir devido a situações ruins ou
tragédias catastróficas, mas o Senhor não permitiu que fosse derrotado? Quantos acidentes o Senhor te livrou?
Talvez você nem estaria mais aqui, mas o Senhor te deu outra chance.
Se não fosse o Senhor é muito mais que apenas encontrar “Socorro” no Senhor e sobreviver mais um ano. É
uma decisão de mudar, mudar a maneira de pensar, falar, agir e viver. É encontrar o verdadeiro sentido de
viver. Nós precisamos parar de sobreviver e começar a viver, sair da mentalidade de sobrevivência e começar a
VIDA. João 10.10
1) SOBREVIVÊNCIA X SUCESSO X PROPOSITO - QUAL É A DIFERENÇA ENTRE
SOBREVIVÊNCIA, SUCESSO E PROPÓSITO?
Sobrevivência - aguentar mais um dia, trabalhar para pagar as contas, fazer por fazer, viver pela rotina, sem
pensar...Sobreviver = correr mais rápido que o outro. Sobreviver é não pensar no outro, mas somente em si
mesmo...é sonhar em ter sucesso.
Sucesso - medir a vida pelo que tem...não estar apenas sobrevivendo, mas ter tudo que precisa. Não se sente
sufocado. Tem de sobra. Cheio de benções. A vida boa...aparenta estar bem. O bom nunca é bom suficiente.
Nunca satisfeito, se comparando com os outros que leva a inveja ou orgulho...
Propósito - Você nasceu para um propósito, e não é qualquer propósito, é o propósito de Deus. A vontade de
Deus que é boa, perfeita e agradável, precisamos descobrir esse propósito. Para onde devemos olhar e buscar?
Heb. 12.2a
Por que e para que você está vivendo? Se você não sabe, você está apenas sobrevivendo. Isso é perigoso!
Se você não tiver um propósito, você será levado por qualquer tendência que está passando no momento.
Sobreviver é não morrer, Viver é morrer para si mesmo - Romanos 12.1-2; Gal. 2.20; 2 Cor. 5.15-21
2) DECIDIR VIVER
O tique-taque de um relógio, o sino que toca a meia noite, a virada de uma página do calendário não faz de você
um novo homem...Jamais peça ao relógio para fazer o que você tem que fazer através de suas decisões....
Qual é o propósito de ter um “ano novo” se vai continuar com o “velho homem”?
Um ano novo não significa nada, um ano novo não significa automaticamente tem um novo “você”
Você tem que tomar uma decisão...E qual é a decisão que devemos tomar?
O que precisa mudar é você...pare de tentar sobreviver e começar a viver o propósito de Deus em sua vida.
3) DEUS QUER TE LEVAR ALÉM DE SOBREVIVÊNCIA
Muitas pessoas pensam que a Bíblia está cheia de histórias de pessoas que mostraram e ensinaram como
sobreviver em circunstancias difíceis, mas na verdade Deus transformou pessoas que estavam sobrevivendo em
pessoas que passaram a viver o propósito de Deus.
A. Moises - Como Moises estava apenas sobrevivendo?
Qual foi a resposta de Deus quando Moises falou das suas dificuldades?
Deus não responde a pergunta focado em Moises, mas se revela a Moises e transfere o foco em
Deus...Exodo 3.11-15
B. Jó - Como Jó estava apenas sobrevivendo?
Qual foi a resposta de Deus diante da situação de Jó e as perguntas de “por que” e “para que”?
Deus não responde nada em relação a que Jó está passando, mas se revela a Jó e transfere o foco em Deus...
Jó 38-41

C. Jeremias - Como Jeremias estava apenas sobrevivendo? (Lam. 3.4-5, 14, 16-18)
Qual foi a resposta de Deus para ajudar Jeremias sair da depressão? Qual foi a memoria que dá a
esperança? (v.20)
Deus não trata a situação em que Jeremias estava passando. Ele não focou nele. Deus se revelou e mostrou
que Ele renova as misericórdias cada manhã e grande é sua fidelidade. (v. 21-24)
D. Josué, Elias, Gideão, Isaias e tantos outros
Como Deus responde a esses homens diante de situações de sobrevivência?
No meio da aflição, quando parece que a situação é apenas sobreviver e tentar evitar a morte, Deus vem e se
revela, mostrando quem Ele é declarando que Ele está com eles. Deus alinha o foco em você mostrando
onde devemos olhar – Jesus
4) ACORDAR PARA VIVER – (RM 13.11-14 / 2 TIM. 1.9)
Se você não tomar cuidado, você simplesmente vai passar esse ano lutando durante os dias e semanas e chegará
em dezembro declarando: Graças a Deus eu sobrevivi mais um ano!
Já está na hora de despertar para seu destino, para o propósito de Deus em sua vida. Chega das coisas desse
mundo, as coisas tolas desse mundo. Chega de simplesmente sobreviver. Está na hora de revestir das armaduras
da LUZ.
Quando você tem a mentalidade de sobrevivência, você acredite que não tem nada a oferecer.
Exemplo da Noemi (Rute 1.1-18): Nenhuma promessa de qualquer futuro, sem expectativas, sem esperança.
Ela esqueceu que ela tinha o mais importante – Deus estava com ela. Rute não precisava de um outro marido,
ela precisava de Deus primeiro.
CONCLUSÃO: Você sobreviveu 2017 ou viveu? Você quer VIVER em 2018? Deus te criou e te colocou aqui
em Marilia por um propósito, não para sobreviver, mas VIVER. Deus não vai te perguntar se você sobreviveu,
mas se foi fiel, se viveu o propósito. Deus quer fazer algo novo em sua vida. Talvez você tem o sentimento que
chegou em seu limite, não tem mais nada que possa fazer. Está começando o ano já com sentimento de derrota,
se sente como fracasso, que você falhou, nem sabe se vai sobreviver.
Deus está aqui nesse momento para se revelar a você.
Deus tem um propósito, tem um plano, tem uma vontade e Ele está te chamando para entrar nesse propósito,
não para sobreviver algumas batalhas em 2018, mas para VIVER e REVELAR Jesus para todos.
PIB INFORMA:
NOITE DO AMIGO: 17 e 18 de Janeiro em todas as células.
CURSOS DA FAMILIA: Inicio das turmas 11 de março faça sua inscrição www.pibmarilia.com.br
PRÉ DEEP Com Bethel Music: 24 de Janeiro às 20h Entrada Franca para inscritos na Deep Conference 2018
NÃO INSCRITOS na Deep Conference 2018 investimento R$30,00.

