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2 Reis 2:1-15
Conheça sobre o Tabernáculo de Deus – Domingo 09:00 na EBD
14/02 – PRIMEIRO CULTO MATINAL DA IBAE – LOGO APÓS A EBD

Líder: 29/01 TEREMOS NOSSO CULTO DOS SERVOS
Você acha que nossa sociedade impõe muitas cobranças? Você acha
que vivemos uma vida muito acelerada?
Com a velocidade dos meios de comunicação e com a disponibilidade
vasta de informações, somos cada vez mais cobrados a estarmos
atualizados. Além disso, com a exposição de nossas vidas nas redes
sociais, existe muita comparação e os jovens são pressionados a terem
formação acadêmica, conquistarem logo o primeiro emprego, primeiro
carro, a terem um imóvel. Começamos a viver um ritmo imposto pelo
mundo, onde devemos ter posses, conquistas, mas será que essa é a
real vontade de Deus para nós? Obrigamos nossos adolescentes a logo
escolherem uma carreira, escolherem o curso na faculdade, e muitos se
frustram por não terem tempo de refletir e escolher, ingressam na
primeira vaga que conseguem passar.
Você crê que Deus tem um plano para sua vida? Você gostaria de ser
usado por Deus como os apóstolos foram?
Eliseu começa seu ministério após a partida de Elias, e sabiamente pede
unção dobrada do poder que havia em Elias. Em Jesus Cristo nós temos
a maior unção de todas, a presença do próprio Espírito santo em nós,
assim temos tudo que é necessário para vencermos neste mundo.
Não há limitação para nós (João 14:12-21). Porém não dedicamos
tempo a Deus como deveríamos e não cremos que temos toda esta
autoridade e poder, por isso não a manifestamos.

Não Percam – Todas as Segundas-Feiras – Culto do Espírito Santo
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Se você fosse pedir para alguém orar por você, para quem pediria?
Porque?
Muitas vezes colocamos nossa confiança em pessoas, achando que elas
têm algo a mais que as outras, esquecemos que a nossa fonte é Jesus, e
quem devemos confiar Nele. É preciso entender que quem faz a obra é
o Senhor Jesus, que o poder é dele, você tendo fé, ele usa qualquer
pessoa, uma pedra, uma mula, para te abençoar.
Se você estivesse no lugar de Eliseu na hora que Elias subiu no
redemoinho, o que você pediria a Elias?
A oferta que Elias fez a Eliseu é a mesma que Jesus faz a nós hoje! Eliseu
andou com Elias e passaram por Betel e Jericó, lá eles viram o
sofrimento de um povo sem Deus, um povo que não conhecia mais a
Deus, e Eliseu vê que mesmo Elias sendo tão poderoso em Espirito não
pudera converter aquele povo, penso eu que por isso Eliseu pediu unção
dobrada, para conseguir fazer a obra. Para que queremos o poder de
Deus em nós?
Você alguma vez já foi movido pela fé após alguma pregação? Conte
uma!
Deus já fez um milagre através da sua vida? Você já viu um milagre?
Não é fácil abrir uma célula, liderar, pregar, mas com Deus em nossas
vidas isso se torna algo muito especial. Para vivermos milagres em
nossas vidas, precisamos deixar a segurança do passado e entrar no
desconhecido, entrar em um campo de dependência e confiança de
Deus. Não conseguimos viver milagres em nossa vida, porque sempre
temos um porto seguro, bens ou pessoas que nos suprem e assim não
dependemos de Deus.
Líder: Não seja insubmisso, participe do Culto dos Servos

