
 

 

 

Avisos  
1. Apresentação de Crianças - Dia 20/12 no culto às 18h. Inscrições pelo Whatsapp 11 957875301. 
2. Culto de Natal - Dia 20 de Dezembro termos um lindo e especial Culto de Natal às 10h e 18h. Uma linda fes-

ta em Celebração ao Rei Jesus.
3. Culto da Virada - Dia 31/12 às 21h teremos nosso culto da Virada. Este ano não teremos o tradicional jantar 

pós culto, porém, vamos ter um tempo precioso de gratidão ao Senhor. Inscreva-se pelo app ou central What-
sapp.

4. Noite do Milagre - Nossa última noite de vigília desta no de 2020. Esteja conectado conosco. Sempre entre 
21h e 23h. O link estará disponível no app da igreja.

5. LIVE de Oração - Todos os dias em muitos horários para você em nosso perfil @renovadaofical no Instagram 

Célula On-Line 
Data: 13/12/20 Tema: “Uma nova geração de Líderes”   Texto: 1 Reis 19: 15 a 21  Ministrador: Ap. Jesher

Dízimos e Ofertas
Queridos membros da célula, como não estamos nos reunindo publicamente em nossa igreja, queremos te mo8var a 

permanecer fiel nos dízimos e ofertas de forma on-Line. Seja por transferência bancária, aplica8vo ou site. Seja um 
mantenedor fiel neste tempo de crise!

ORAÇÃO FINAL - 3 MINUTOS

PALAVRA E COMPARTILHAR - 10 MINUTOS  
Introdução  
Em celebração aos 27 anos de Metodista Renovada o Ap. Jesher ministrou uma poderosa palavra a respeito 
do que podemos esperar como igreja em 2021. Foi muito impactante quando ele alou das lives, por exemplo, 
como uma forma de formar líderes, mas também com cada uma delas sendo uma culto que tem o poder de 
alcançar muitas pessoas. 

Adão, Abrão, Gideão, Moisés e Davi 
Estes homens tem em comum o chamado de Deus para liderar. Quando vemos 2020 e apontamos para 2021 
temos a dimensão da importância de termos líderes capazes para direcionar o povo em meio as tempesta-
des. Cada um deste homens foi chamado pelo próprio Deus, cada a um a sua maneira, mas todos com um 
propósito definido. Nem todos tiveram êxito, alguns foram tratados no processo e outros tiveram que tomar 
grandes decisões como abrir mão do conforto, por exemplo. A verdade é que Deus tem sem pre chamado 
homens e mulheres para estar a frente e seguir na direção do propósito de Deus para sua vida e das pessoas 
que estão a nossa volta. 

Eliseu e o Chamado profético  
Quando entendemos que fomos chamados por Deus precisamos nos preparar para servir! Elias chamou Eli-
seu para um novo tempo e isso exigiu de Eliseu aprender a se submeter e a servir o homem de Deus. Apren-
demos com a história destes homens alguns princípios sobre liderança: 
1. Nos colocar ao lado de alguém que possa  nos ser um mentor 
2. Andar junto não é suficiente, preciso aprender com esse mentor, me submeter, ser tratado e servir 

COMPARTILHAR - 25 MINUTOS   
1. O QUE  PALAVRA MINISTROU AO SEU CORAÇÃO? 

2. VOCÊ JÁ OUVIU O CHAMADO DE DEUS PARA SUA VIDA? QUAL É?  
 


