E A VIDA, COMO ESTÁ?
QUEBRA-GELO:
Você já respondeu que estava tudo bem quando te perguntaram sem estar?
TEXTOS MOTIVADORES:
1João 5.11-13; João 16.24
INTRODUÇÃO
Todos os anos muitas coisas novas são lançadas no mercado, algumas são atualizações de coisas que já
existiam e outras são produtos novos, mas todas elas são criadas com uma finalidade. Só tem sentido adquirir
alguma dessas coisas se for utilizá-la senão seria desperdício adquirir algo que não vai usar. A maioria de nós tem
em casa coisas que não usam, coisas sem propósito.
Quando foram criadas tinham uma finalidade, mas como não as usamos se tornam inúteis.
Você foi criado(a) com um propósito, não tem como ter uma vida excelente, uma vida plena, se viver de uma
maneira diferente da pra que foi criado. Nossa vida se torna inútil, sem sentido, sem propósito. Muitos acabam tendo
uma existência sem propósito. Se não quisermos isso precisamos entender que:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
1. FOMOS CRIADOS PARA VIVER EM COMUNHÃO COM DEUS
2. NENHUM OUTRO PROPÓSITO NA VIDA CONSEGUE SUBSTITUIR ESSE
Sabemos que existem outras coisas nessa vida que chamam nossa atenção, tem vários estilos de vida sendo
vendidos na televisão e muitas vezes nos deixamos deslumbrar por eles, nem sempre é fácil organizar a vida para
buscar a Deus em primeiro plano, mas se quisermos ter uma vida plena não podemos nos deixar levar por outras
coisas. Quer ser feliz? Mantenha o foco em conhecer a Deus e fazer Sua vontade.
CONCLUSÃO
Podemos gastar nosso tempo e vida em muitas coisas, viva para conhecer a Deus. Esse é o único propósito
de vida que vale a pena.
Quer isso?
Quer uma vida com propósito?
Quer conhecer e andar com Deus? Levante a mão, vamos orar.
AVISOS
 25 de dezembro, quinta-feira, às 19:30, Celebração de Natal;
 30 de dezembro, terça-feira, não teremos o Culto de Oração em virtude da Vigília da Virada;
 31 de dezembro, quarta-feira, às 22:30, Vigília da Virada. Traga neste dia uma Oferta de Gratidão pelo ano de 2014. Seja fiel ao Senhor.
Abençoe sua Igreja!
 Nossos encontros de células retornam dia 07, Talmidim, e dia 08, Hannah;
#orarateacontecer

Lição para Célula cedida gentilmente pela Igreja Metodista em Mandaguari.
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