DEIXE JESUS CONSERTAR SUAS PARTES QUEBRADAS
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Texto: “Então lhe impôs as mãos; e imediatamente ela se endireitou” Lucas 13.13

Texto: “Então lhe impôs as mãos; e imediatamente ela se endireitou” Lucas 13.13

“Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se; e ele o refez
moldando outro vaso de acordo com a sua vontade.” Jeremias 18.4

“Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se; e ele o refez
moldando outro vaso de acordo com a sua vontade.” Jeremias 18.4

JESUS TE AMA E DESEJA CONSERTAR SUA VIDA, E PROVA DISSO É QUE:

JESUS TE AMA E DESEJA CONSERTAR SUA VIDA, E PROVA DISSO É QUE:

1. JESUS SE IMPORTA COM SUAS PARTES _______________!

1. JESUS SE IMPORTA COM SUAS PARTES _______________!

Lucas 13.12 “Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: “Mulher, você está livre da sua
doença”.

Lucas 13.12 “Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: “Mulher, você está livre da sua
doença”.

2. JESUS QUER QUE VOCÊ ENCONTRE O ______________ DA VIDA:

2. JESUS QUER QUE VOCÊ ENCONTRE O ______________ DA VIDA:

Lucas 13.13 “Então lhe impôs as mãos; e imediatamente ela se endireitou, e passou a louvar a
Deus.”

Lucas 13.13 “Então lhe impôs as mãos; e imediatamente ela se endireitou, e passou a louvar a
Deus.”

3. JESUS É SUA DEFESA DIANTE DOS ______________ DE PLANTÃO:

3. JESUS É SUA DEFESA DIANTE DOS ______________ DE PLANTÃO:

Lucas 13.14 “Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse
ao povo: “Há seis dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não
no sábado”.

Lucas 13.14 “Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse
ao povo: “Há seis dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não
no sábado”.

4. JESUS QUER TE LIVRAR DA ________________ RELIGIOSA:

4. JESUS QUER TE LIVRAR DA ________________ RELIGIOSA:

Lucas 13.15 “O Senhor lhe respondeu: “Hipócritas! Cada um de vocês não desamarra no
sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água?”

Lucas 13.15 “O Senhor lhe respondeu: “Hipócritas! Cada um de vocês não desamarra no
sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água?”

5. JESUS QUER DEVOLVER SUA _______________:

5. JESUS QUER DEVOLVER SUA _______________:

Lucas 13.16 “Então, esta mulher, uma filha de Abraão a quem Satanás mantinha presa por
dezoito longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que a prendia?”

Lucas 13.16 “Então, esta mulher, uma filha de Abraão a quem Satanás mantinha presa por
dezoito longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que a prendia?”

6. JESUS QUER LHE DAR A ______________ FINAL DIANTE DE TODOS
OS INIMIGOS:

6. JESUS QUER LHE DAR A ______________ FINAL DIANTE DE TODOS
OS INIMIGOS:

Lucas 13.17 “Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se
alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo.”

Lucas 13.17 “Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se
alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo.”
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CASA DE ORAÇÃO: Os turnos acontecem de Segunda a Sexta das 5h30 às 7h30, e das 11h30 às
13h30. Sábado e Domingo das 5h30 às 7h30. Todos os horários no Campus Centro;
LIMPEZA DO BELA VISTA: As células da supervisão do Paulo, da Região VERMELHA, estão
responsáveis. A limpeza acontece após a celebração da manhã;
SEXTAS DE AVIVAMENTO: Todas as Sextas, às 20h, acontecem nossas Sextas de Avivamento, no
Campus Bela Vista. Participe conosco. Deus tem algo especial preparado para você!
VIGÍLIA: Após a Sexta de Avivamento, às 22h, acontece nossa Vigília de Oração. A REGIÃO VERDE
está responsável essa semana. Não fique de fora e venha com sua célula!
PARA SEMPRE: A próxima reunião do Ministério de Casais Para Sempre acontece sexta, dia 26 de
Janeiro, às 20h no Campus Bela Vista. Não perca e traga visitantes!
FÉRTEIS: Quinta, dia 18 de Janeiro, às 20h, no Campus Bela Vista, acontece mais uma reunião do
nosso ministério Férteis, para casais que desejam engravidar;
PRÉ-CONFRA: Quinta, dia 25 de Janeiro, acontece o Pré-Confra com a Bethel Music. Você pode fazer
sua inscrição antecipadamente por R$ 25,00. Não perca. Venha e traga sua célula!
ALIVE-KIDS: Neste sábado, dia 13 de Janeiro, das 9h às 11h na Arena Alive, no Campus Bela Vista,
acontece o Boas Novas, para crianças de 4 a 11 anos. Venha e traga seu filho!
FACE A FACE DE HOMENS CASADOS: As fichas para participar do Face a Face de Casados, que
acontece de 02 a 04 de Março já estão disponíveis. Retire a sua com o Tico após as celebrações. As
inscrições para para trabalhar pode ser feitas através do site www.igrejaamorecuidado.net/faceaface
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