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Celebração de domingo, 06 de agosto de 2017.
Pra. Daniele Berbet
A ESCOLHA DA TRANSFORMAÇÃO
Série Escolhas de Cura
5 FASES QUE DEUS USA PARA NOS MUDAR
“Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó; seu nome será Israel. Assim
lhe deu o nome de Israel”. Gênesis 35:10
“Cada vez que você faz uma opção está transformando sua essência em alguma coisa
um pouco diferente do que era antes.” C. S. Lewis
Para que VOCÊ SEJA CURADO, faça a escolha da transformação.
Isto significa QUE VOCÊ PRECISA:
1. SUPERAR OS _____________________ COM SEUS _________________________.
Gênesis 31:1‐2
2. RESOLVER SUAS ________________ PESSOAIS COM _________________.
Gênesis 32:23‐25

A ESCOLHA DA TRANSFORMAÇÃO
Série Escolhas de Cura
Você não pode achar que não pode mudar. Todos podemos mudar e mudar para
melhor. Ou você decide romper e mudar, ou você apodrecerá.
Jacó teve que tomar algumas escolhas para ser transformado, são elas:
ESCOLHA DA REALIDADE: Perceba que você não é Deus; Admita que você é impotente
para controlar a sua tendência de fazer a coisa errada e que sua vida é incontrolável.
ESCOLHA DA ESPERANÇA: Creia sinceramente que Deus existe, que Ele se importa
com você, e que Ele tem o poder de ajudar e recuperar.
ESCOLHA DE COMPROMISSO: Conscientemente escolha comprometer toda a sua vida
e vontade para o cuidado e controle de Cristo.
ESCOLHA DA LIMPEZA DA CASA: Abertamente examine e confesse suas falhas a você
mesmo, a Deus, e a alguém que você confia.
ESCOLHA DA TRANSFORMAÇÃO: Voluntariamente submeta‐se a cada mudança que
Deus quer fazer em você e humildemente peça para remover seus defeitos de caráter.
Decida hoje dar o passo da transformação e, mudar com seus familiares, com Deus,
assumir um compromisso pessoal de mudança, manter‐se limpo e assumir sua
identidade de nova vida, é o que você precisa para ser curado e ser agente de cura.
Não será fácil, mas este é o único caminho. E tudo começa com seu SIM para o Senhor,
neste dia e nesta hora.
Para Compartilhar em Grupo:

3. ASSUMIR UM ____________________ DE ___________________PESSOAL COM
DEUS.
Gênesis 32:26

1. “Voluntariamente submeta‐se a cada mudança que Deus quer fazer em você e
humildemente peça para remover seus defeitos de caráter”. Você já teve algo em seu
caráter que foi mudado depois de um confronto com Deus?

4. DECIDIR SE MANTER _______________ DEPOIS DO ____________________ DE
DEUS.
Gênesis 32:27

2. Precisamos fazer uma escolha, mas o que fazer? Você vai esperar que os outros
mudem ou você vai decidir mudar? Qual escolha você precisa fazer para mudar?

5. ASSUMIR QUE __________________ UMA NOVA ______________________.
Gênesis 32:28‐30
CONCLUSÃO: “Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração”.
Hebreus 4:7
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COMPARTILHE #ESCOLHASDECURA
AGENDA ICP – AGOSTO 2017
Sáb
19h30
Juventude ICP
Sáb
08h00
Conferência Todo Mundo
Sáb
18h00
Point @adoles
SALA DE ORAÇÃO: TODA SEXTA‐FEIRA DAS 22H AS 00H

