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LUCAS 23:39-43
Inscrições abertas para o Encontro Vidas Transformadas
Porque um Deus bom permite tantas atrocidades no mundo?
Com certeza já pensamos o porquê Deus permite tanta violência,
corrupção, perseguição aos cristãos e tantas outras coisas que vemos
diariamente nas mídias. Na verdade, nós cristãos estamos iguais as
pessoas nesse mundo que não acreditam em Deus, vivemos como se isso
fosse nada de “anormal”, como se tudo fosse obra do acaso ou da sorte,
por isto vemos uma geração de crentes sem temor a Deus, que se
afastam de suas congregações e da comunhão, por não ver nestas coisas
algo relevante pra sua vida, conseqüentemente os porquês se acumulam
em nossas mentes e muitos desviam da fé, por não conseguir entender o
que se passa em sua própria vida, infelizmente se esquecem que TUDO
tem um PROPÓSITO de Deus e nada é por acaso, pois lembrem-se a
vontade de Deus é: BOA – PERFEITA - AGRADÁVEL.
Seja sincero, você já se sentiu perdido na vida?
Quando nosso foco não esta mais nas coisas de Deus, não esta mais na
comunhão com Ele, não esta mais em seu coração os desejos de ter mais
intimidade com Deus, pode ter certeza que os “porquês” apareceram em
sua mente, conseqüentemente o inimigo ira usar esse momento de
fragilidade para simplesmente continuar aquilo que você próprio começou,
que é se afastar ainda mais de Deus.
Quais são as suas expectativas em relação a Deus?
LEIA: 1 Coríntios 2:9 – “Mas, como está escrito: As coisas que o olho não
viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem são as que
Deus preparou para os que o amam.”
Nesta passagem podemos aprender que Deus quer algo diferente
conosco, a mensagem que Ele nos passa é que Ele tem preparado algo
ainda melhor para aqueles que o amam, portanto a sua expectativa de
Deus deve ser sempre as maiores possíveis pois Ele sempre terá planos
ainda maiores e melhores do que TODOS os seus.
Segunda-Feira (20h:30min) – CULTO DO ESPÍRITO SANTO
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LEIA: MT 3:11-12 - A expectativa da vinda de Jesus por João Batista era
enorme, é assim que devemos nos apresentar diariamente.
Você reconhece os seus pecados? Podemos pecar?
O pecado existe para nos colocar totalmente dependente da graça de
Deus, nos temos que reconhecer que somos pecadores e não adianta
querer esconder isso, devemos assumir e não querer mudar até de nome
o pecado para “erro/equivoco ou falha” para assim sentirmos que foi um
pecado “mais leve”, nos devemos assumir essa condição, porém NÃO
podemos nos acomodar, achando que pecar é algo bom, pois a Bíblia nos
diz que o salário do pecado é a morte (RM 6:23) e o pecado é a marca que
nos separa de Deus (IS 59:2).
Você reconhece Jesus como Deus e tem o desejo de estar onde Ele
está?
Em primeiro lugar devemos reconhecer a Jesus como nosso Deus e
salvador (JO 3:16) e o nosso desejo tem que ser estar ao lado dele aonde
quer que seja, igual ao ladrão na cruz (LC 23:42-43).
Qual a diferença entre o cristão e as pessoas que não tem Cristo?
Nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos da graça de
Deus.

FINALIZAÇÃO:
"Os três passos trouxeram a salvação para aquele ladrão que
estava condenado na cruz com Jesus” - 1º: Reconheceu que
Jesus é Deus – 2º: Reconheceu seus pecados – 3º Quis estar
aonde Jesus estava indo.
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