
 Líder responda essas perguntas para você e inicie o bate-papo de forma que todos estejam 
à vontade para compartilhar sobre o tema.

MANTENHA O FOCO NO REINO
“A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o 

Senhor Jesus Cristo.” Filipenses 3:20
• O que você se compromete a fazer neste novo ano para reafirmar o seu compromisso com 

Deus e com o seu Reino?

Dica para o Líder: Estamos de passagem, numa morada temporária. Devemos usufruir e 
desfrutar dela, mas sem perder o foco de que a nossa cidadania está nos céus. Boa mordomia 
é uma virtude dos cidadãos do Reino, mas cuidado para não fazer da sua profissão, dos seus 
bens, do seu dinheiro o seu altar!

Líder, você está revestido de autoridade e unção para ministrar milagres sobre sua célula. 
Convide as pessoas para uma oração específica.
Ore por:
 Curas (Físicas e Emocionais)
 Causas Impossíveis
 Ou por uma área específica que o Espírito Santo te direcionar.
ESTA ORAÇÃO DEVE SER FEITA COM IMPOSIÇÃO DE MÃOS E COM O ÓLEO DA UNÇÃO.

 Uhul , estamos cheios de expectativas para nosso Culto da Virada. Será muito especial ter 
você e sua família conosco. 

Fique ligado nosso culto iniciará as 21h ! 

 Para manter o foco no Reino: 
1) Seja grato por ser filho de Deus. Leia João 1:12.
2) Seja satisfeito com o que tem. Seja satisfeito com o que tem. Leia Salmos 73:25.
3)   Seja agente de transformação. Leia Mateus 28:19.
 Neste ano de 2020, vamos fazer da nossa vida uma vitrine do Reino! No Reino de Deus não há 

desobediência, não há reclamação, não há confusão, não há divisões, não há tristeza e nem 
escassez! 

Seja sua melhor versão, não carregue consigo bagagens velhas e inapropriadas. Decida deixa-las e 
esquecê-las! Abra espaço para receber o novo! Leia Romanos 12.2.
 Vamos orar pedindo ao Senhor que consolide todos os nossos compromissos feitos e que 

matenhamos o nosso foco até o fim.


