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                                              Ter experiências com Deus 
                                              Texto: Isaías 6: 1 a 8 

 
A experiência maior com Deus é acima de tudo a experiência do Novo Nascimento. Não há nenhuma experiência que se compara a 
experiência do Novo Nascimento. 
O Novo Nascimento nos muda de dentro para fora. 
Depois da experiência do Novo Nascimento, devemos continuar buscando ter experiências com Deus para nos manter renovados a 
cada dia e não perder o brilho.    
 
O que acontece quando temos uma experiência com Deus? 
 
1) Uma experiência com Deus nos dá uma visão clara de nós mesmos.    Isaías 6:5 
Vemos o quanto somos pecadores e o quanto necessitamos da Graça de Deus. 
Vamos fazer uma analise de nós mesmos diante de Deus? 
Como eu tenho me comportado diante de Deus? 

 
2) Uma experiência com Deus nos dá uma visão dos outros. 
Vemos o quanto precisamos ser solidário com os outros, pois todos somos pecadores. A experiência com Deus nos torna menos 
egoísta e mais solidário. 
O que realmente fazemos quando descobrimos que nosso irmão está em pecado? 
Nós temos sido realmente solidários e buscamos ajudar nosso irmão? 
 
3) Uma experiência com Deus nos transforma. 
Faz do Homem uma nova pessoa. O evangelho não vem para melhorar e sim para transformar. 
Você tem percebido sua transformação? Compartilhe com o grupo. 
 
4) Uma experiência com Deus nos desafia à entrega. 
Quando nos colocamos diante de Deus na intenção de termos uma grande experiência com Ele, o nosso sentimento é de se entregar 
totalmente a Deus e fazer a Vontade de Deus. 
 
 
Conclusão:  Busque uma experiência com Deus que aqueça seu coração. Só então, você vai viver uma verdadeira transformação. 

 
 
 
 

 

 

 

 

TER EXPERIÊNCIAS COM DEUS 
Pr. Celso Martinez - culto 17/08/2014 - domingo (noite) 

ESTUDO P/ CÉLULAS  -  07/09/2014 a 13/09/2014 

2ª Igreja Batista em Barra do Piraí 
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O que você entende por ter uma experiência com Deus? 
 QUEBRA       
   GELO 
 

5 minutos 

 CÃNTICO 

      5  

minutos 

 ESTUDO 

     45 

minutos 

Não deixe de convidar visitantes para sua célula 
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