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Líder: 29/01 TEREMOS NOSSO CULTO DOS SERVOS
Você possivelmente já visitou algum jardim, já esteve no Jardim Botânico
de Jundiaí, Parque da Cidade, Jardim Botânico de São Paulo? Para que
esses jardins fossem plantados, o que você acha que foi necessário?
Para que um jardim tenha muitas plantas e árvores antes de mais nada é
preciso preparar a terra, além disto é preciso escolher quais sementes
serão plantadas, e saber que nem todas vingam, mas devemos tentar
todas e ir cultivando. Em Eclesiastes 11.6 temos uma pequena lição
sobre isto.
Você tem semeado coisas boas em sua vida? Você tem preparado a sua
terra?
O novo ano agora está diante de nós e estamos em um momento em
que precisamos ter uma direção, e a fé deve ser nosso guia, o Espírito
Santo precisa ter liberdade para nos conduzir. Mas não somente a fé,
não apenas pedir direção, precisamos durante a caminhada estar na
presença dos Senhor, e por fim trabalhar, agir, nos mover. Precisamos
preparar o caminho, arar, semear, regar, tirar as pragas, continuar
cuidando até o momento de colher.
Você já ouviu falar do Éden, sabia que você pode ir para um tipo de
Éden sempre que quiser?
Éden representa o lugar onde Deus está, onde há a presença Dele.
Adão foi criado para cuidar e manter o jardim, da mesma forma nós
devemos cultivar e manter a presença de Deus em nossas vidas, e uma
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vez, na presença Dele, estamos vivendo um tipo de Éden! Podemos ir e
manter o Éden em nossas vidas, e quando percebemos que estamos
longe, devemos voltar. Sentir “aquela” presença não depende de líderes
e pastores, depende muito mais de nós!
Você tem uma vida muito agitada? Ultimamente tem sobrado tempo
livre para você? (Deixe todos responderem)
Líder: Agora aos que responderam que não sobra tempo para nada
pergunte: Somando um dia inteiro, quanto tempo vocês acham que
gastam com televisão, facebook, instagram, whatsapp, internet e
fofocas? Mais de 1 hora?
O diabo veio para roubar, matar e destruir, e o que ele mais rouba é
nosso tempo com Deus, assim ele nos destrói e nos mata como
consequência. Precisamos ser pró-ativos no reino de Deus, colocar
como prioridade Deus em nossas vidas.
Você conhece os pastores da nossa igreja? (Deixe os membros
responderem e pergunte em seguida) - Sabe onde eles moram? E qual
o prato preferido deles? Pastor Semolini gosta de chocolate?
Achamos que conhecemos nossos pastores, mas só os conheceremos
andando com Eles, da mesma forma só conhecemos a Deus andando e
trabalhando com Ele, cooperando em sua obra. Quando trabalhamos
com alguém que amamos, nos achegamos a essa pessoa e conhecemos
melhor sua personalidade e qualidades. Aprendemos sobre seus
objetivos e o que ela fará para cumpri-los. Jesus trabalhou com PAI
talvez por bilhões de anos, e isso criou um forte vínculo de amor e
afeição entre eles. Cooperar com Deus é quando eu faço a minha parte,
vou para igreja, célula, discipulado.
Líder: Não seja insubmisso, participe do Culto dos Servos

