12-QUANDO DEUS MUDA NOSSOS PLANOS
É PORQUE ALGO VAI MELHORAR.
08/12/2018 à 14/08/2018

Quebra-gelo: Como você se sente quando seus planos não dão certo? Você já pensou em
usar o plano “D” (de Deus)?
Texto Bïblico: Salmos 37:05
Introdução: Davi, nos Salmos, nos convida a nos deleitar (agradar, animar, deliciar| no
Senhor, esse sentimento especial acontece quando aprendemos a buscar, conhecer e ter
intimidade com Ele.
Desenvolvimento: Entrega teu caminho ao Senhor Ele é o todo poderoso: “ eu sei ó
Senhor que não cabe ao homem, determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir
os seus passos”. Jr.10.23. Deus nos ama e quer nos cuidar, sozinhos somos fracos e sem
nenhum recurso que possa mudar nossa trajetória, “Ele fez a terra pelo seu poder; Ele
estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus”. Jr.10.12.
Nos entregar a Deus significa confiar nEle, acreditando que só Deus pode cuidar de nós,
melhor que nós mesmos. Entregar-se significa submeter tudo – nossa vida, nossa família,
nosso trabalho, nossos bens, estudos e talentos – a Deus, só Ele tem planos perfeitos para
nós. Veremos alguns tipos de entregas que nos dão deleites na vida de íntima caminhada
com Deus.
1 – Entregue ao Senhor os seus objetivos de vida. Os projetos que fazemos sem buscar
a presença de Deus, são falhos, não atingem ao propósito que esperamos é arrogância crer
que sozinhos teremos sucesso.(Tg.4:13-15 .
2 – Entrega ao Senhor a tua alma e os teus pecados: Cristo veio ao mundo para nos
salvar, o nosso Deus é a nossa fortaleza, nossa salvação vem do Senhor (Sl.38:8 . Nossas
angústias e aflições só Deus pode curar (Sm.37:39 .
3 – Entrega ao Senhor tuas tentações tua salvação, teu desejo de ser santo, de crescer
espiritualmente. Não deixe o inimigo de nossas almas apoderar-se do teu coração com
tristezas porque pecas (desagrada a Deus . Busque ao Deus de amor, que te ama apesar
de você ... .”sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de ti”(Tg.4:3 . E por fim:
4 – Entrega ao Senhor todo o teu ser: Nosso Senhor e Pai nos ama e também quer
caminhar conosco, Ele pede o teu coração, te chama de filho. Ele deseja que caminhemos
com ele (Pv.23:26.

Conclusão: ... O mais Ele fará ...
Caminhe com Deus busque intimidade com Ele, pois Ele é seu plano D. “Bem sei que
tudo podes, e nenhum de teus planos podem ser frustrados” Jó 42:2. Deus tem sonhos pra
você. Ele tem planos maravilhosos para todos nós, seus filhos. Porém diante de conquistas
sempre existirão obstáculos. (Jr.1:7 .
Você esta disposto a ir até o fim para ver os planos de Deus se cumprirem em sua vida! .
Então vamos orar por isso!
Por: Ediana Frazão (Equipe Pedagógica)
Fonte: Reflexão Pr. Plínio Fernandes.

Obs: Discipuladores Kids aproveitem o tempo de GE (principalmente quebra-gelo) para
sondar como anda o coração, a mente, a família, as amizades da criança. Pode preparar
dinâmicas e atividades sobre o tema. Marque um tempo individual com seu/sua
discípulo/a Kids

