CONEXÕES PODEROSAS
Outubro – Estudo 02

MOMENTO DA VISÃO
Hoje na nossa série de estudo intitulado “Você
decide”, estaremos falando sobre as nossas
conexões, os nossos relacionamentos, onde
precisamos aprender a confiar em Deus, orar a ele e
ser grato.
QUEBRA GELO:
Pregunta na sua célula:
1. Você pode afirmar com toda certeza que confia em Deus?
2. Qual foi a última vez que você tomou uma decisão baseado na vontade de Deus?
TEXTO: Gênesis 24
INTRODUÇÃO:
 A igreja ensina alguns princípios para os relacionamentos afetivos ...
 Seus familiares são vitais para a expansão do reino de deus
 Deus deseja seu sucesso
 Há critérios para a sua escolha
 Nada pode interferir no seu destino divino
 Tenha sempre iniciativa
1. FIRMAR SUA ALIANÇA COM DEUS v.1-4
 “Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais
velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: "Ponha a mão debaixo da minha coxa
e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as
filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus
parentes uma mulher para meu filho Isaque".
 Deus sabia o que era melhor para Isaque.
 Tudo bem que hoje em dia ninguém se casaria desse jeito, mas nem por isso não vamos duvidar que Deus
sempre tem o melhor para nós também.
 Você pode sair por aí fazendo o que bem entender ou pode tomar a decisão de confiar em Deus.
2. ORAR AO SENHOR v.12,14
 Então orou: "SENHOR, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu
senhor Abraão. Concede que a jovem a quem eu disser: ‘Por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber’,
e ela me responder: ‘Bebe; também darei água aos teus camelos’, seja essa a que escolheste para teu
servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor". v.15
 “Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de
Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro.”
 Pense numa oração respondida de forma rápida.
 Você tem algo para resolver, uma decisão para tomar, uma prova para fazer, uma tarefa para executar, ore
ao Senhor, peça a ele a direção necessária.
 Faça sempre o que você precisa fazer e decidiu fazer, mas antes ore ao Senhor.
3. TENHA SEMPRE O CORAÇÃO AGRADECIDO v.26,27
 Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: "Bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor
Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu
na jornada até a casa dos parentes do meu senhor".
 Ser grato é sempre bom. Muitas vezes recebemos tantas coisas e sequer agradecemos.
 Precisamos aprender a agradecer a Deus, a nossos pais, nossos líderes, as pessoas que direta ou
indiretamente sempre estão fazendo alguma coisa para nós e por nós.



Pare agora por um momento e agradeça...

CONCLUSÃO
 “Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a
imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus
Cristo.” Romanos 5.17
 Decida sempre buscando orientação e conselhos, você verá que os resultados e as consequências serão
melhores.

