DE GENÉRIO A V.I.P.

Junho
ESTUDO - 1

MOMENTO DA VISÃO
A célula deve ser um lugar onde as pessoas se sintam a vontade para serem elas mesmas, poderem participar,
interagir, aprender, tirar dúvidas. Por isso, valorize as pessoas de sua célula, trate-as como sendo pessoas
VIPs.
QUEBRA GELO:
Pergunta aos presentes:
1. Qual é a pessoa mais importante para você?
2. Você se considera uma pessoa importante para você mesmo?
TEXTO: Salmo 22:14
INTRODUÇÃO:
 Antigamente as pessoas se correspondiam muito através de cartas, hoje utilizamos as redes sociais.
 Mas todos sabemos que, a maioria das mensagens que recebemos, são mensagens genéricas, ou seja,
ela é enviada para várias pessoas de forma automática, mesmo sabendo que muitas destas pessoas que
a receberão não o terão o menor interesse nela.
 O termo genérico também é usado em relação aos remédios, que por não possuírem nenhum nome famoso
acaba sendo mais barato.
 Neste estudo veremos que muitas vezes tratamos e somos tratados como pessoas genéricas, embora
gostemos de ser exclusivos.
1. VOCÊ É CONSTANTEMENTE CONDICIONADO A SER UMA PESSOA GENÉRICA.
 As pesquisas, normalmente englobam uma pequena parte de um grande grupo, daí todo o grupo é
simplesmente classificado.
 Você como pessoa, nestas pesquisas, é classificado como um grupo que tem determinado comportamento
semelhante à muitas outras pessoas.
 Para o governo, você é apenas um eleitor.
 Para os órgãos públicos, você é um número.
 Os serviços de inteligência nacional te classificam por região que você mora, lugar que nasceu, sexo, estado
civil, quantidade de bens que possui, classe social etc.
 Para o mercado você é um consumidor.
 Para seu patrão faz parte de um quadro de funcionários.
 Você também é simplesmente parte de estatísticas junto com vários outros funcionários.
 Para a religião, você é apenas um crente.
 Você também é simplesmente parte de estatísticas. Até mesmo dentro de muitas famílias, seus membros
são pessoas que chegam em um horário, saem, possuem coisas em comum, mas aquelas pessoas não
possuem uma ligação e convivência que permitem que elas se conheçam e sejam consideradas e
valorizadas entre si como pessoa.




Até em um relacionamento amoroso você pode receber um tratamento em série. Os mesmos apelidos
amorosos, os mesmos bilhetes, às vezes os mesmos presentes e até os mesmos tipos de carinho.
A nossa sociedade é formada por pessoas que em grande parte procuram um “parceiro(a)” para participar
de alguns momentos de prazer, sem nenhum compromisso. Esta pessoa receberá um tratamento em série
específicos para aquele momento e depois será descartada.

2. CONSEQUÊNCIAS DE UMA REALIDADE GENÉRICA
 Medo
 Incredulidade
 Insensibilidade
 Isolamento
 Sentimento de Insignificância
 Para Deus você é único, Para Deus você é VIP!
 VIP (da expressão inglesa Very Important Person tradução literal para "pessoa muito importante"), é uma
sigla que designa pessoas importantes, influentes, ou altos funcionários com privilégios especiais.
Expressão cunhada em 1933.
 Conhecida praticamente em todo o mundo é usada também para designar lugares de alto luxo, de acesso
exclusivo (Área VIP) ou mercadorias destinadas a pessoas VIP. É freqüentemente usada em Apresentações
para designar lugares, quem pode ou não entrar nos camarins, etc. Um exemplo são os Lugares VIP.
 Somente Deus...
 Te compreende em sua totalidade
 Conhece cada detalhe da sua história
 Sabe exatamente como você se sente
 Entende cada uma das suas palavras
 Compreende suas intenções
 Sabe o que está por trás de todas as suas ações
 Não ficou alheio a um só segundo da sua vida


Deus te conhece, te chama pelo nome. Nenhum detalhe da sua vida passou desapercebido diante
dele.
Leia o Salmo 139.
Um especialista conhece algo porque estudou, Deus te conhece porque te criou.
Para conhecer o corpo humano, estuda-se cadáver.
Estamos a ser humano depois que ele nasce, mas Deus conhece a todos antes de cada um nascer.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe.”
(Salmos 139:13)

MOTIVOS PARA ORAÇÃO:
Oremos:
 Pelas células e suas multiplicações.
 Pelos líderes.
 Pelos enfermos.
 Por Lucas Fonseca - que está fazendo Jocum no Acre – e agora se encontra em Arequipa-Peru. Onde
há muita bruxaria e idolatria.
 Por Jhonatas – por ele e pelos missionários que o acompanham pois estão passando por momentos
de muita opressão.

