Assim como. . . EU SOU Volume 1
"Venha como você é. . . Deixar como ele é "
GRÁTIS aula introdutória:
A permissão para reimprimir uma vez é concedido. A permissão para reimprimir
página de resposta é unlimited. Obrigado por seu pedido. . .
Bênçãos a você! – Fuller
Um Estudo Worship baseada na Bíblia Comemorando os Nomes, Atributos e
Metáforas de Deus
Por K.Leigh Fuller
Instruções: (Retirado de plena introdução a Assim como. . . EU SOU)
Obrigado por escolher Assim como eu sou (Assim como. . . EU SOU) para o seu
grupo de comunhão. Tenha a certeza de que tudo que você tem a fazer é preparar o
ambiente para que Deus será bem-vindo a revelar-se através das aulas e através das
experiências de vida dos participantes - Ele fará o resto.
Não há o mínimo de preparação, a fim de ajudar de uma forma simples e bem
sucedido que flui do estudo sobre a vida dos participantes, mas essa preparação é
importante. Depois de completar vários estudos, os participantes vão descobrir: o
processo de Assim como. . . EU SOU é muito simples. Preparação geralmente leva
10-15 minutos. Confie esta simplicidade: estamos a entrar como nós somos, mas que
vamos deixar transformado, como ele é.
• Em primeiro lugar, determinar a lição a ser estudado. Se necessário, faça cópias da
resposta
página. NOTA: A permissão é concedida para reproduzir as páginas única
resposta. Seu grupo pode optar por fazer as lições na ordem apresentada no livro ou
você pode determinar a ordem de como o Espírito Santo conduz.
• Em segundo lugar, e muito importante, preparar a porção de adoração para cada
lição. Cada grupo de comunhão pode selecionar sua própria música ou tocar música
ao vivo. No entanto, listas de músicas de adoração para cada estudo foram
preparadas com antecedência e pode ser acessado através da Internet. (Directions,
abaixo.) Ao escolher esta opção requer a capacidade de transmissão de som de um
computador para a sala onde o estudo está sendo realizado. Alto-falantes portáteis
são benéficas se estiver usando um laptop.
• Em terceiro lugar, antes da reunião, uma pessoa do grupo deve escrever as
referências das escrituras para a aula em tiras de papel. (Papel auto-adesivo é
sugerido como ele sinaliza versos facilmente.) Coloque as tiras em um local central,
de modo que, como os participantes chegam eles podem selecionar o que os
versículos que eles gostariam de ler e marcá-los antes do início do estudo.
IMPORTANTE: Isto irá permitir que os indivíduos a opção de leitura de um livro que
se sentem confortáveis em seus constatação Bíblias - ou não ler nada. Este passo
simples, mas vital, também faz com que o buscam em: tempo Escritura fluir sem
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problemas e permite que cada pessoa para se concentrar e ouvir cada verso. Como
regra geral, ler as escrituras na ordem apresentada, mesmo que eles não seguem na
ordem dos livros da Bíblia. Alguém que é confortável leitura em voz alta deve
oferecer-se para ler todos os versos não reclamados.
TO acessar e utilizar CULTO ONLINE:
- Acesse: www.justasIAMworship.com. Clique na aba "Adoração[Worship]".
- Encontre o botão para a lição desejada. Clique nele para abrir a lista de reprodução
no YouTube ™.
NOTA: não é afiliado com YouTube™. Quaisquer anúncios associados com
YouTube™, ligados a todos os vídeos, ou que aparecem em qualquer parte da página
(bem como outras sugestões de vídeo) não estão associados com o Culto Assim como.
. . EU SOU de qualquer maneira e não são endossados pela Assim como. . . EU SOU
Adoração.
-Leaving A lista de reprodução de título da janela aberta, clique em voltar para a
página Culto Assim como. . . EU SOU e clique no botão no canto superior direito da
lista de reprodução, Assim como. . . EU SOU Instrumentals. Você vai começar cada
estudo por jogar uma música de sua escolha a partir desta lista. (Para instrumentais
comerciais sem opcionais, visita www.soaking.net, o que também não é filiada a
“Just As I AM Adoração”.)
- Durante o tempo de estudo, iniciar adoração empurrando "jogo" para uma canção
de adoração instrumental, em seguida, ler em voz alta, como a música toca, as
palavras escritas sob boas-vindas e Adoração, Santo Deus na página da
lição. Permitir que a música termine sem discussão.
- Por último, sem comentários, permitir adoração para continuar fechando a janela
para a lista de reprodução Instrumental e clicar em "jogar tudo" na lista de
reprodução do título para a lição. (Por favor, note quaisquer indicações na lição que
pode pausar a reprodução ou reproduzir uma música em outro ponto da lição.) Feche
a janela quando terminar para silenciar a música.
Acesso para as listas de reprodução podem ser encontrados nas páginas
Facebook0™para exatamente como sou culto.)
••
Em quarto lugar, observe se alguma coisa precisa ser referenciado no apêndice.
Em seguida, alguém no grupo pode se voluntariar para ser o líder do tempo de
oração de encerramento, embora cada participante é bem-vinda e encorajada a
participar na oração como cada um se sente
confortável. Esta seção conclusiva é focado em ensinar a aplicação de Elogiando
Oração. Por exemplo, em vez de dizer: "Senhor, por favor, cure meu cotovelo de
tenista", começar a aprender a dizer: "Obrigado, Senhor, que Tu és consciente da dor
no meu cotovelo e que mesmo agora Está Jeová Rophe, no trabalho de curar meu
cotovelo. OBRIGADO que lhe desejo de curar. Obrigado por revelar-se a mim como
meu Curador e obrigado que eu posso confiar em você para cuidar do presente, em
nome de Jesus. "Eu o encorajo a promulgar este padrão de louvar a oração.
Esteja preparado para reconhecer e lembrar "Deus avistamentos" entre as lições!
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• Por último e mais importante:
o líder de cada estudo é Yaweh,
Quem realmente quer para nós a conhecê-Lo mais plenamente
e mais intimamente do que podemos imaginar.
Ele será fiel revelar-se a corações dispostos.
"Venha como você é. . .Leave Como ele é! "
❖
Assurance Você está no lugar certo
Aqui está a verdade:
Deus deseja revelar-se a nós e através de nós. Ele deseja viver e se mover e respirar
através de nossas vidas, tanto como um meio de nos amar e como um meio de amar
os outros. Este estudo é para os crentes que acolheram Jesus Cristo em seus
corações. Se não o fizer "sei que você sabe que sabe" que Jesus vive em você, mas sei
que para ser o desejo do seu coração, antes de iniciar este estudo, por favor dizer a
seguinte oração (e eu carinhosamente incentivá-lo a dizer em voz alta) :
“Wow, Deus:
Sin me mantém separado de ti e eu não quero que seja assim.
Porque você sente o mesmo, você enviou Jesus para derramou Seu sangue perfeito
para lavar meus pecados para que eu pudesse compartilhar um relacionamento com
você que começa agora, sem esperar para chegar ao céu. Obrigado por ressuscitandoo dentre os mortos para me deixar saber que esteja concluído:
o pecado já não tem o poder de nos manter separados.
Por poder consolador do Espírito Santo, por favor, permitir que o meu coração para
sentir Seu amor, com uma paz que não faz sentido terrena.
Uma vez que Jesus morreu a minha morte eu quero viver a sua vida, assim que eu
recebê-lo em meu coração. Obrigado por desejar a revelar-se a mim.
Por favor, também revelam-se através de mim.
Eu te amo e quero saber mais de você.
Em Nome de Jesus,
AMEN”
❖
Se você pudesse ver a festa no céu neste momento:
Deus tem, sem dúvida, foram recebidos em seu coração, e todo o céu se alegra!
EU SOU. . .
I. Bem-vindo e Adoração, Santo Deus:
Listas: Assim como eu sou Instrumentals EU SOU. . .Introductory Session
"Assim como eu sou, sem um fundamento. . . "- É assim que devemos nos unir e é
assim que deve vir diante de Deus. Passe algum tempo "imersão" diante de Deus na
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música. O termo de imersão implica ainda a tornar-se no culto como você sente que
Deus derrama o Seu amor em você. Peça a Ele para alimentar um ambiente de
partilha autêntica e busca dentro do grupo e dentro de cada coração - especialmente
o seu próprio. Mergulhe-o em!
[NOTA: Empurre pausa antes de quarta canção e economizar para o fechamento
tempo de oração.]
II. O buscam em: ESCRITURA
Mateus 11:28
Êxodo 3:14
Êxodo 6: 6
Levítico 11:45
Salmo 22: 3-5
Salmo 103: 1-5
II Crônicas 20: 20-22
Filipenses 4: 5-9
João 15: 1-5
III. Pondere e proclamar:
O poder deste estudo reside na simplicidade do que vem totalmente abandonada e
despreparados, exceto para a preparação de doces com a expectativa de ficar cara a
cara com o próprio Deus. 1. Como é que usando máscaras figurativos inibir o poder
deste estudo? 2. Como isso afetaria a união deste grupo?
O nome do Senhor significa "EU SOU" e ocorre milhares de vezes em todo o Antigo
Testamento. Leia vivendo no presente, p. 38. Agora responda: 3. O que parece
importar mais a Deus, deu o nome que ele escolheu para si?
4. O que podemos aprender com o Salmo 22: 3, que será útil em cada estudo?
5. Por que nossas orações - especialmente os gritos de nossos corações em tempos
dolorosos - ser embrulhados em louvor?
6. Como podemos vir com nada e sair com tudo?
7. Será esta uma expectativa válida?

IV. Ore e Louvor:
Aula introdutória: APENAS AS. . . EU SOU
Close em oração. Como você ouvir EU SOU (Schultz), pedir a Deus um coração
totalmente honesto e abandonado, pronto para vir exatamente como você é e pronto
a levantar-se nas verdades do EU SOU.Comprometa-se com o desafio de "Venha
como você é. . . Deixar como ele é. "Ore por seus olhos para ser aberto às vezes você
precisa parar o" Mas eu sou. . . "declarações e reorientar para ver o Senhor, EU SOU.
EU SOU. . .
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Viver no presente:
Eu estava lamentando o passado e temendo o futuro. De repente, meu Senhor estava
falando:
"Meu nome é EU SOU". Ele fez uma pausa.
Eu esperei. Ele continuou:
"Quando você vive no passado
com os seus erros e arrependimentos,
é difícil. Eu não estou lá.
Meu nome não é que eu era.
Quando você vive no futuro,
com tudo é problemas e temores,
é difícil. Eu não estou lá.
Meu nome não é I Will Be.
Quando você vive neste momento
não é difícil. Eu estou aqui
meu nome é EU SOU ".
-Helen Mallicoat,

Trecho de: Ouvir para o Senhor
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