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MOMENTO DA VISÃO
Estamos no terceiro estudo da série denominada: “CUIDANDO DA MINHA IDENTIDADE”. Hoje veremos um
pouco de como receber uma identidade estável.
QUEBRA-GELO
Para introduzir este estudo, faça as seguintes perguntas aos presentes:
1. O que faz você se sentir seguro?
2. Quando a insegurança bate à sua porta, qual é a sua reação imediata?
TEXTO: Mateus 6:33
INTRODUÇÃO:
• Em busca de sua identidade, muitas pessoas vão em todos os lugares, mas só encontramos nossa
identidade em um lugar.
• Se nossa verdadeira identidade está em apenas um lugar, porque relutamos tanto em ir para lá?
1. VOLTE PARA A FONTE DA SUA IDENTIDADE ETERNA
• Nossa fonte é Deus. Pois viemos de Deus, estamos em Deus e um dia voltaremos para Deus.
• A fonte de nossa identidade está no amor e na glória do onipresente Deus.
• Não há lugar onde o amor e a glória de Deus estejam fora do nosso alcance.
• "O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários
feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque
ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que
povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em
que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem
encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e
existimos” (Atos 17.24-28).
• Nunca pense que você está separado desta Fonte da sua identidade.
2. RECEBA DIARIAMENTE A SUA IDENTIDADE DESTA FONTE
• Você não tem como se cuidar sozinho e nem tão pouco sobreviver sem a ajuda divina.
• É impossível gerenciar a sua identidade.
• Tão impossível quanto gerenciar as batidas do seu coração ou do seu respirar.
• Pois no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim é pela fé, como está
escrito: "O justo viverá pela fé" (Rom 1:17).
• Volte a ser uma criança na presença de Deus. Seja totalmente dependente dele.
• Deixe Deus conduzir a tua vida, deixe-o participar de suas decisões. Consulte-o sempre.
• Ele deseja uma comunhão íntima contigo.

3. ANDE NA DIREÇÃO DO REINO DE DEUS
• “Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão
acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo.
Basta a cada dia o seu próprio mal” (Mateus 6:33-34).
• Disse Jesus: “A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra” (João 4:34).
• Se eu creio num Deus de amor; se eu creio que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável; se eu creio
que a vontade Dele é soberana e se eu estou certo que tenho observado os mandamentos de Jesus, então
eu preciso continuar mesmo que esteja difícil, a andar na direção dele.
• Crer que o Senhor, por meio do Espírito Santo, nos mostra os caminhos para que possamos fazer nossas
próprias escolhas de forma mais sensata e, portanto, com mais chances de sucesso.
CONCLUSÃO
• Deus não irá tomar a tua decisão por você.
• Você fará isto ou não e, assim, você terá ou não um futuro de mais ou não.
• É uma escolha pessoal, entretanto, Ele permitirá você enxergar qual será a escolha mais sensata para você.
• Deus instrui! Como ovelhas, somos tolos, portanto, muitas vezes Deus nos mostra o óbvio, porque não
conseguimos ou não enxergamos o óbvio.
• Por isso precisamos ter uma identidade estável.
DESAFIOS:
• Desenvolva alguma atividade que demonstre a busca por sua identidade estável.
AVISOS IMPORTANTES:
• Aniversário da Igreja – No mês de Julho acontecerá o 22º aniversário de nossa igreja, você está
desafiado a participar de todas as atividades que acontecerá.
• 40 dias de Consagração – Nos quarenta dias que antecedem o aniversário da Igreja estaremos
vivendo dias de consagração, se envolva, participe, se junte a essa busca maravilhosa por mais
intimidade com o Espírito Santo.
• Auxiliar – Chegou a hora de iniciar o treinamento do auxiliar da célula, ore por aqueles que foram
escolhidos.
• Ação Social – Lembre a todos de sua célula para trazerem o quilo e entregarem nos cultos no momento
das ofertas.
ORAÇÂO:
• Ore pelos auxiliares que estarão iniciando o treinamento neste mês.
• Ore pelo aniversário da Igreja.
• Ore pelas finanças da Igreja e seja fiel nos dízimos, primícias e ofertas.
• Ore sempre pelas pessoas da sua célula.
• Ore para que sua célula venha crescer mais e mais até a multiplicação.
• Ore sempre pelas pessoas da sua família.
• Ore pelos enfermos.
• Ore por aqueles que tem se afastado da igreja;
• Ore por seus líderes, supervisores, pastores e bispos.

