


Querido líder,
Retornarmos com nossas cartas de células para adolescentes. O
direcionamento que temos para esta temporada é que juntos
alcançaremos “Lugares Altos" .

“Meus pensamentos são muito diferentes dos seus” , diz o Senhor,
“e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois, assim
como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais
altos que seus caminhos, e meus pensamentos, mais altos que seus
pensamentos.|Is 55:8,9

Nossos valores são:
• Identidade (Saber quem eu sou)
• Santidade (Relacionamentos)
• Cultura de Honra (Uns com os outros; igreja; família)
• Amar a Deus (Intimidade; vida de oração; leitura da Bíblia).

Vamos juntos viver esta temporada
e caminhar com esta geração fantástica!

Pr. Vander Borges e Liderança SV

Mensagem ao líder

Sábado
• 24/10|SV Academy|16h
Tema: Suicídio; Link na Bio do SV

• 31/10|Segunda Viva Presencial|16h no CDC

Novidade
• SV Gaming House
Nos dias 6-8 de novembro estará acontecendo a primeira Conferência Soma!
Não deixe de fazer sua inscrição pelos links na Bio nas páginas de Instagram
da PIBJC, SV ou Mar.

Tá ligado?

segundaviva



Textos|Gl 6:1-9

INTRODUÇÃO

Recentemente algumas escolas voltaram com as aulas
presencias, e não, o assunto não é avaliar se é uma boa decisão ou
não. Ao retornarmos as aulas é necessário fazer uma autoavaliação
sobre como vivemos esse período de quarentena. Por mais que o
mundo tenha parado, a verdade é que a vida não parou e ao voltar
ao contato com as pessoas aquilo que cultivamos no período de
isolamento será colhido agora.

1. FAÇA UMA AUTOAVALIAÇÃO SINCERA – v.1,3-5

O primeiro passo é perceber aonde falhamos. Muitos não têm
o costume de parar e se perceber verdadeiramente, estamos mais
preocupados se olhando no espelho e avaliando nosso físico do que
olhando para a palavra e avaliando nosso espiritual. Alguns
viveram do checklist de ir na igreja todo domingo e quando isso
parou afundaram, pois tinham uma percepção errada de sí
próprios. Não viam que estavam distantes de Deus, mesmo indo
nos cultos. Perceber, de forma clara e sincera, aquilo que plantamos
nos ajuda a se preparar com sabedoria aquilo que colheremos. E
mesmo plantando mal, quando percebemos a falha é possível
trabalhar para corrigir na época da colheita.

2. CUIDEMOS UNS DOS OUTROS – v.1-2, 6

Nesse momento de retorno, fortalecer-se através de um
cuidado mutuo com os que também amam a Deus é essencial.
Somos frágeis, limitados e precisamos de auxilio daqueles que
estão a nossa volta. Seja humilde e tenha um coração ensinável
para ser exortado em amor e assim perceber aquilo que nem você
mesmo conseguia ver sobre sí. Mas também seja o amigo
verdadeiro que está disposto a ter um momento desagradável, mas
que ajudará o outro a colher coisas boas.

3. SEJA PERSEVERANTE – v.8-9

A vida é muito similar a uma montanha russa, altos e baixos, viradas,
loops etc., em um único ano quanta coisa aconteceu. E com a agitação que é
viver muitos desistem no caminho, as vezes nem se perdem, simplesmente
cansam e desistem, mesmo sabendo os resultados. Deus nos alerta diversas

Edificação



segundaviva

1 . De forma sincera, o que você percebe que plantou durante a
quarentena?

2. Você já tem pessoas, que verdadeiramente amam a Deus, para
estar ao seu lado e te ajudar?

3. Em quais áreas você vê que tem sido menos perseverante na
caminhada com Cristo? Ore pedindo força para se manter firme.

OREM compartilhando sobre quais as mudanças que
pretendem fazer hoje no seu estilo de vida nas amizades,

relacionamentos, conversas e vida de oração.

"Suas escolhas de hoje definirão seu amanhã"

Compartilhamento

vezes sobre isso, teremos lutas, dificuldade, aflições na vida, mas
permanecemos, pois, cremos que Deus tem separado algo incrível para
aqueles que se mantêm firme. Tanto aqui no mundo, colheremos
relacionamento profundo com Cristo, quanto no céu que teremos nosso
galardão.

CONCLUSÃO

Por isso, ao voltar as aulas, inicie sendo sincero e avaliando como você
viveu nessa fase isolada, peça ajuda de amigos e lideres para te segurarem a
mão e crescerem juntos e se mantenham firmes sabendo que colheremos
coisas incríveis ao lado do Pai .




