SETEMBRO
12 – Reunião para homens

PRODUZAM FRUTOS QUE
MOSTREM ARREPENDIMENTO

22 – Festa de Tabernáculos (SUCOT)

TEXTO BASE: Mateus 03: 1-10
OUTUBRO

PONHA EM DISCUSSÃO:

06 – Reunião Lideres de Célula, colideres e discipuladores

1. “Arrependam-se” Esse foi o fruto que João Batista exigiu de
sua geração! Com suas palavras comentem porquê esse fruto é tão
necessário na vida do cristão?

12- Sorvetada Deep
26,26 e 28 – Conferência estadual do
MDA

12- Sorvetada Deep

Resposta: Sem o arrependimento não temos como viver uma vida de
intimidade com Deus, a cultura do reino de Deus não pode ser vivida sem
arrependimento Genuíno diariamente!
2. Conforme aprendemos com a palavra de Deus, satanás fará de tudo
para nos tirar do propósito de Deus. Faraó fez quatro propostas a Moisés
para que o povo de Deus não deixasse o Egito, na quarta proposta
Moisés dá uma resposta radical, observe: Êxodo 10: 26. E também o
nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará; porque
daquele havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus;
porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até
que cheguemos lá. Comente o que mais te inspira nesta resposta de
Moisés a Faraó?

Respostas variadas

Façam suas inscrições:
www.e-inscricao.com/visaomda/al

3. Comentem: Como estamos nos adornando neste mundo? João usava
uma roupa feita de pele de camelo, um cinto de couro na cintura!
Adorne-se de forma que você repila o que é deste mundo. O Cinto era a
peça principal da armadura, sem ela toda a armadura não poderia ser
sustentada! Jesus nos ensina em João 8: 31,32 que essa verdade é a
palavra de Deus.

Respostas variadas

4. Comentem: João comia gafanhoto com mel, aprendemos que o mel
representa as promessas de Deus em sua palavra, somente através
destas promessas é que vencemos o diabo!

Respostas variadas

5. Comentem: Muitos na época de João Batista eram crentes nominais,
se orgulhavam de serem filhos de Abraão, porém, viviam na vida de
pecado, no entanto, João foi firme com eles dizendo que se eles não
dessem frutos seriam cortados e lançados ao fogo, Mateus 03: 10. O
machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não
der bom fruto será cortada e lançada ao fogo.

Respostas variadas
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