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Jeremias 1: 4-19

Inscrições abertas para o encontro vidas transformadas.
26/02 – CULTO DOS SERVOS
Assim como Deus revelou sua vontade para um pastor na Turquia sobre a
expansão do Seu Reino, onde de um grande lago saiam pequenos rios, assim
Ele deseja que alcancemos novas vidas através a propagação da Sua Palavra.
O Senhor desejava realizar um avivamento na Turquia, mas devido a falta de
busca e oração do povo em favor disto, houve uma dificuldade no
cumprimento deste propósito. Da mesma forma, muitas vezes não vivemos um
avivamento devido a nossa falta de busca em favor disto.

Sua Palavra, da mesma forma o Senhor nos capacita e nos concede dons e
talentos para que através disto possamos ser usados para levar Sua Palavra.

Você tem buscado e clamado por avivamento?
Os cristãos na Turquia utilizaram a amizade como estratégia de pregar a
Palavra e através disto, alguns muçulmanos se converteram e se batizaram.
Você tem levado seus amigos ao encontro de Cristo através da sua amizade?
Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. O relacionamento desenvolve
uma amizade e uma intimidade profunda. O Senhor te conhece bem, mas o
quão profundo você conhece ao Senhor?
Na Turquia, alguns refugiados tentaram buscar a salvação de suas vidas
atravessando em barcos sem nenhuma segurança e por isto acabaram
morrendo.
Onde? No que? Ou, em quem você tem buscado refúgio para sua vida?
Em Mt 5:13-14, a Palavra nos diz que somos o sal da terra e a luz do mundo.
O Senhor nos chama para andarmos na contramão deste mundo e fazermos a
diferença. Em Jr 1:4-19, Deus escolheu a Jeremias e capacitou a ele para levar
Segunda-feira (20h:30 min) CULTO DO ESPÍRITO SANTO.

Quais os 4 tipos de vozes que podemos ouvir? Qual voz você tem dado
ouvido?
Há 4 possíveis vozes que podemos ouvir: A voz de Deus, a nossa própria voz, a
voz de alguém que nos fala e a voz do inimigo.
Se ouvirmos a voz de Deus e nos relacionarmos com Ele, não seremos apenas
servos, mas também nos tornaremos amigos.
Nosso Deus é um Deus de milagres e provisões para nossas vidas, mas para
que isto ocorra em nossas vidas é necessário que o busquemos e desejemos
andar em sua presença. Ele é fiel a sua Palavra.
O Senhor perguntou a Jeremias: “O que vês”? e Jeremias lhe responde
conforme a visão que estava tendo.
E quanto a você? Qual sua visão sobre as coisas que estão ocorrendo no
mundo? O Senhor preparou Jeremias para anunciar Sua Palavra.
Você está disposto a ser preparado por Deus e usado por Ele da forma que Ele
assim desejar?
O senhor nos ama e deseja que venhamos a obedecê-lo e através disto
seremos abençoados. Ele nos promete vitória através de Sua Palavra.
Se buscarmos andar na presença do Senhor, além de nos fortalecer e nos
preparar, Ele também nos protege.
Em 2 Cr 7:14, o Senhor nos promete perdoar nossos pecados e sarar nossa
terra, mas para isto ocorra há uma condição: Se o meu povo que se chama
pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus
maus caminhos.
DEVEMOS ORAR PELAS NAÇÕES, INCLUSIVE PELO BRASIL !!!
Líder: Não seja insubmisso, participe do Culto dos Servos

