Boas Noticias para Célula
1. Culto RYT - 17 de Setembro às 19h no Templo
2. Encontro com Deus para Casais - 23 a 25 de Setembro no Vale dos Mananciais. Inscrições pelo App. Vagas limitadas.
3. Cantata de Natal - Estão abertas as inscrições para aqueles que gostariam de participar da Cantata de Natal 2022.
Acesse nosso App e Participe da Seleção.
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Introdução
Atenção Líder de Célula! Assim como no culto, convide um ou dois casais que tenham testemunho de
restauração, ou até mesmo relacionamento entre pais e lhos, para que de forma objetiva possam
compartilhar no inicio da célula…
Ezequiel 37
“Veio sobre mim a mão do Senhor; ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um
vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles; eram mui numerosos na superfície do
vale e estavam sequíssimos. Então, me perguntou: Filho do homem, acaso, poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o espírito
em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele e
porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei segundo me fora
ordenado; enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e
se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles; mas não havia neles o espírito. Então, ele me disse: Profetiza ao
espírito, profetiza, ó lho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó
espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito
entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso.”
Ezequiel 37:1-10
O processo de transformação!
O texto bíblico falar de transformação! Onde existia morte houve vida. Famílias que foram destruídas
encontram nesta palavra a esperança para uma transformação, ou melhor, uma ressurreição. Como os
testemunhos que ouvimos no culto e os que ouvimos aqui na célula é possível sonhar com algo novo.
A mudança que esperamos em nossa família é um processo que vem de dentro pra fora com o agir do
Espírito.
1. Em primeiro lugar profetize bênção sobre sua família, não aceite palavras de morte
2. Obedeça os mandamentos do Senhor
3. Tenha a visão das promessas do Senhor
Nenhuma mudança acontece na família sem o processo. Antes de ser um exército grande e poderoso,
aqueles ossos passaram por varias etapas. Osso com osso, tendões, carne, pelo até o sopro do Espírito.
CONCLUSÃO
Não desista da sua família, mesmo que seus olhos contemplem um vale de ossos secos, saiba que
esta situação vai mudar. O impossível vai acontecer.
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Perguntas:
1- Quais os processos de restauração que você já viveu u esta vivendo em sua família?
2- Quais as áreas da sua família precisam ressuscitar e como esta palavra te ajudou a perceber isso?

