Olá líder.
Saiba que Deus é com você, deixe o Senhor te usar para discipulares os que Ele tem te dado, e
gerares em seus corações amor pelos perdidos.

Início neste sábado das reuniões do Ministério de Crianças as 14hs.
Neste sábado tem reunião das Mulheres Edificadas na ICCI as 19:30.
Noite Tropical dos Casais dia 22 de fevereiro na ICCI as 20hs.

Agora a Igreja tem Whatsapp (47) 9.9128-3834.
Adicione nos seus contatos e fique ligado por enviaremos avisos importante por ele.

QUEBRA GELO
FARDO - Material: Sacos de feijão, açúcar ou qualquer outra coisa que seja pesado. Pode-se encapar
os sacos com papel/sacola de sua escolha. Desenvolvimento: Peça a um voluntário para participar da
dinâmica (uma pessoa fraca seria o ideal). Avise a ele, para todos da célula ouvir, que se não
aguentar os fardos, pode falar. Com ele do seu lado, peça para estender os braços, entregue apenas
um (fardo), e durante toda a ministração você vai e coloca vários fardos na mão do voluntário, se cair
no chão pegue novamente e entregue para voluntário, até que ele não consiga mais segurar os
fardos, ou peça para parar. Caso, até o final ele continuar firme, tire os fardos dele e veja qual será
atitude e expressão dele. Moral: Assim, é como o inimigo faz com agente, cada vez que agradamos a
ele, ganhamos fardos, um atrás do outro. Elevar pesos causa dor, desanimo, trauma, lesões. Deixe
hoje, Deus tirar seus fardos. (Mateus 11:30) "Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo e leve".

Separe uns minutos para cantar ao Senhor.
Dicas de Música
Rei Do Meu Coração / Be One Músic
Quando Ele vem - Ana Nóbrega

Tema: SEJA ISSO QUE OCUPE O VOSSO PENSAMENTO.

FIL.4:8-9 - Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo,
tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum
louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. 0 que também aprendestes, e recebestes, e
ouvistes, e vistes em mim, isso praticai; e o Deus da paz será convosco.
A mente humana se ocupa com muitos pensamentos vãos, de impureza, critica, vingança,
preocupação. Somos bombardeados de informações e de setas malignas que nos fazem perder o
foco, que é Jesus.
- VERDADEIRO - temos que ser autênticos, atitudes verdadeiras, palavras verdadeiras.
Jo.8:44 - Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai; ele foi homicida
desde o principio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele; quando ele profere
mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
Jo.14:6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por
Mim.
SAL.15:1-2 - Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O
que vive com integridade, e pratica a justiça, e, de coração, fala a verdade;
- RESPEITÁVEL - Um cristão digno de respeito, um exemplo para os outros. O seu proceder gera
respeito nas pessoas, por mais que possam critica-lo por ser cristão, mas em seus corações sabem
que ele está certo.

- JUSTO - Que julga e procede com equidade=Disposição para se reconhecer imparcialmente o direito
de cada um, neutralidade.
1Jo.2:1 - Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis; e, se alguém pecar, temos
um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo.
- PURO - Não se mistura com este mundo, nas suas malicias, impurezas.
AP.22:11B - O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se.
SAL.51:10 - Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espirito reto.
- AMAVEL - Trata as pessoas com verdadeiro amor, independente da situação, fala palavras amáveis.
ESSAS COISAS QUE DEVEM ACUPAR O NOSSO PENSAMENTO.
FIL.4:9 - O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai; e o
Deus da paz será convosco.
TG 1:22 - Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós
mesmos.
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