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ÚLTIMAS VAGAS ACAMPAMENTO IBAE – NÃO PERCAM

Líder: 29/01 TEREMOS NOSSO CULTO DOS SERVOS
Porque você vem na célula ou vai à igreja? Você tem medo que se
deixar de vir na célula ou de ir na igreja as coisas vão piorar em sua
vida?
Muitas vezes fazemos as coisas por tradição ou por costume, mas
precisando entender a essência das mesmas. Paulo e Barnabé em Atos
15:1-2 tem grande discussão com os Judeus em Judéia, que defendiam
que todos deviam ser circuncidados para serem salvos, porém Paulo e
Barnabé diziam que não era necessário visto que a salvação vinha por
Jesus. Será que temos vivido tradições no lugar do evangelho de Cristo?
O que acontece conosco quando lemos a palavra de Deus? Somos
confrontados quando a lemos?
Toda vez que nos expomos ou somos expostos a palavra de Deus ela é
como uma espada, é uma questão de vida ou morte.
Hb 4.12- A palavra de Deus sempre exige de nós respostas, decisões. A
partir da palavra de Deus temos que organizar as nossas vidas. Nisso
vamos trilhando caminhos de vida ou deixamos nossas vidas em um
caminho de morte. Hoje mais uma vez seremos confrontados pela
palavra e espero que possamos escolher pela vontade de Deus.
Você se lembra de alguma lei no Brasil que criou um costume em nossa
sociedade?
Vou ajudar. Passamos a usar o sinto de segurança e capacete quando
se tornou lei.
Não Percam – Todas as Segundas-Feiras – Culto do Espírito Santo
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Paulo brigou em Atos 15 por causa da circuncisão depois pede para
Timóteo se circuncidar em Atos 16:3. Qual é o grande interesse de
Paulo pedindo a Timóteo que que submeta a circuncisão?
Paulo tem uma forma muito clara de decidir quando ele obedece a lei e
quando ele desobedece, ele sabe como lidar com a lei. Como eu posso
ter o maior proveito para o evangelho nesta situação, não importa os
meus direitos, o que importa é o proveito do evangelho. Você Timóteo
tem direito a não ser circuncidado, mas por amor ao evangelho, e por
amor as pessoas que você quer alcançar, submeta-se à circuncisão.
Mais importa quantos vamos ganhar para Jesus. Não interessa quantos
vamos ganhar para nós.
Você já ouviu a história de que sou crente, mas não sou trouxa?
Sou crente mas não sou capacho. Eu não levo desaforo para casa. Isso
é uma questão de costume. Não é uma questão de alguém que tem
uma nova consciência em Cristo. "Eu não levo desaforo para casa”.
Então você não vira a outra foce, você não abre mão dos seus direitos
para conquistar pessoas. Você prefere valer os seus direitos discutir o
que é legal o que não é legal do que conquistar pessoas pra Jesus e
para você.
Buscar seu direito, exigir justiça, aproxima você das pessoas?
Nós temos uma nova consciência. Para nós pessoas valem mais do que
do que tudo. Devemos estar dispostos a qualquer coisa para que as
pessoas conheçam a Jesus. Levar as pessoas a saberem quem elas
devem ser, um filho(a) de Deus, serem a imagem e semelhança de
Deus. Não devemos buscar quem tem razão. O que importa é trazer as
pessoas para Jesus
Líder: Não seja insubmisso, participe do Culto dos Servos

