Estudos para célula
Estudo 03 - Data: 02/05 – 07/05

“O Encontro com Deus”
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Mas de lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o
acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua
alma.”(Deuteronômio 4:29)

LOUVOR DA CÉLULA: Músicas que falam sobre o encontro com Deus... Ex.: Vou
deixar na cruz, Casa Favorita, O teu amor, etc.

TEXTO BÍBLICO: Gênesis 16:1 a 3
MENSAGEM: Introdução: A Bíblia é um livro que fala de muitos encontros, porém
nenhum encontro é mais impactante e revolucionário do que o encontro do
homem com Deus. É impossível sair deste encontro sem marcas profundas em
todas as áreas da vida.
Ler Gênesis 32:22-31 – Quando uma pessoa tem um encontro genuíno, um
encontro real com Deus, algo acontece.
- Um encontro com Deus impacta à vida de uma pessoa, jamais ela será a
mesma. Um encontro com Deus gera mudança, gera transformação.
- É impossível alguém ter um encontro com Deus e permanecer no erro,
continuar sendo uma terra seca, estéril e sem vida; ser religioso (Exemplo:
Paulo).
- Jacó jamais foi o mesmo depois de ter tido um encontro com Deus, houve
mudança em toda sua vida.
1) Jacó: “enganador ou aquele que passa por cima”.
Israel: “Príncipe com Deus ou que Deus persevere”.
- A mudança de nome significa mudança de vida; a velha natureza (pessoa)
sendo substituída pela nova.
- Jacó foi impactado quando ele teve um encontro com Deus.
2) Gênesis 33:4 – um encontro com Deus nos leva a reconciliação com pessoas;
os ressentimentos, a amargura, serão substituídos por um espírito perdoador.

- Deus promoveu esse encontro. Deus promoverá o encontro para a
reconciliação.
3) JZ 6: 24 e GEN 33: 20 – Foram transformados em adoradores (Jacó declara que
Deus era agora o seu Deus).
CONCLUSÃO: Faça uma apelo para aceitar a Jesus e faça uma oração pedindo ao
Espírito Santo nos encher com o Espírito Santo. Após isso os anime com palavras
abençoadoras.
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