
PARA ONDE VOCÊ
ESTÁ INDO?
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Palavra: Para onde você está indo?
Pv 3:5-6, Sl 119:105 e Dt 5:32-33 

EA grande pergunta que precisamos fazer em nossas vidas é: PARA ONDE ESTAMOS
INDO? Uma das grandes dificuldade que temos hoje é exatamente responder essa
pergunta, embora pareça óbvio, dificilmente é uma pergunta fácil de responder,
porém a resposta é algo essencial para vivermos uma vida poderosa.
Descobrir o nosso caminho influência muito em nossas decisões, porque para aquele
que não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Por isso vemos tantas
pessoas perdidas e sem saber o que fazer na sua vida. Uma preocupação que devemos
ter é se estamos vivendo por necessidades ou por um propósito. As necessidades vão
nos fazer respirar durante um tempo, mas nunca será o bastante para nos fazer
completos e felizes. Então, para vivermos uma vida abençoada, devemos descobrir os
caminhos que Deus tem para nossas vidas, para isso, devemos estar próximos o
suficiente para ouvirmos a sua voz e compreendermos a Sua vontade, que sempre será
bênção em nossas vidas. A sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável(Rm 12:2).

SEJA BEM-VINDO A NOSSA

CÉLULA DE CONEXÃO

Esse é um espaço de CRESCIMENTO e COMUNHÃO

Meeting
 

Introdução e oração inicial
Louvor (Cante 1 ou 2 louvores)

Testemunho (Escolha alguém que conte experiências
que teve ou que está tendo com Jesus)



Compartilhando a Palavra

1. Você tem dificuldade em saber para onde está indo? Dificuldades em saber o
caminho que deve seguir? Comente:
(Esta é uma dificuldade que a maioria das pessoas tem, em enxergar os caminhos certos, a
decisão certa a ser tomada. Como muitas vezes não sabemos para onde estamos indo, ficamos
perdidos e sem saber quais decisões a serem tomadas.)

2. Você vive por necessidade ou por um propósito? As suas decisões estão baseadas
em que?
 (Explique a diferença, viver por necessidade, significa tomar decisões que resolvem o momento
em que estamos vivendo, mas desvia o nosso foco. Quando você vive por propósitos, toda decisão
que você tomar, não vai estar baseada naquele momento, mas pra onde você está indo. Não
podemos viver por necessidade, ela não nos tira do lugar. O que nos leva a viver uma vida
abençoada é tomarmos as nossas decisões pelos propósitos que estamos buscando.)

3. Pense em sua vida, já sabe para onde você deve ir? Qual o caminho você deve
buscar? Qual o caminho que Deus escolheu para você?
(Ajude as pessoas a tomarem as decisões certas, oriente como elas devem definir seus propósitos.
Separe a vida por partes: Parte espiritual, família e vida profissional. Cada área dessa deve ter um
propósito, e esses propósitos devem estar ligados, um complementando o outro)

ORAÇÃO
 

Apelo, se for necessário - Existe alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida a Jesus e
declará-lo como o Seu único salvador? (Obs: Esta pergunta só deve ser feita se existirem
pessoas novas ou que ainda não tenham entregue a vida a Jesus)

ORE E ENTREGUE A VIDA DESTA PESSOA A JESUS

- Faça a oração, ore por esse momento difícil que estamos vivendo, ore por aqueles da
célula que estão se sentindo só e também ore pelas lutas que os integrantes da célula estão
passando.



Dízimos e ofertas
 

Nós gostaríamos de dar a oportunidade para você possa honrar a Deus
com seus dízimos e ofertas. Ninguém é obrigado a nada, mas nós
queremos honrar e dar essas oportunidade a quem sentir no coração.

Avisos
 

Dê os recados de sua célula. Lembre-se de falar da próxima semana.
 

Oração Final
 

Agradeça e entregue os dízimos e ofertas a Deus. Agradeça a Deus pela
presença de todos e abençoe a todos.

Jesus é o caminho, a
verdade e a vida...
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