ESTUDOS PARA CÉLULAS

Nº 12 / 2016

II Reis 18: 1-8
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O ENCONTRO VIDAS TRANSFORMADAS.
25/03 – CULTO DOS SERVOS – LÍDER, VOCÊ DEVE PARTICIPAR.
02/04 – II DIA DE ATOS – PARTICIPEM!!!
Como você tem enxergado as mudanças que estão acontecendo?
O Senhor já havia nos informado que haveria algumas mudanças políticas e
econômicas, porém iríamos passar por todas elas.
O controle de tudo que está ocorrendo está nas mãos de Deus. Nossa nação está
passando por uma transformação chamada Pessach (passar sobre), através do
poder de Deus.
Todos que se opõem a vontade dEle cairão. Essa mudança que está ocorrendo é
para trazer bênçãos sobre nossas vidas. O Senhor tem ouvido as nossas orações
e se levantado ao nosso favor. Ele tem preparado uma grande mudança para
nossas vidas.
Como você tem agido diante das situações que estamos enfrentando?
O Senhor tem levantado homens e mulheres, tementes a Ele para serem
autoridades e fazerem parte nesta mudança. Nossa nação será abençoada pelas
nossas ações como servos de Deus, de reverenciarmos ao Senhor para que Ele
(o nosso Sol da justiça) possa sarar a nossa nação e através de uma grande
mudança possamos pular de alegria como diz em Malaquias 4: 1-3.
Quais atitudes você já tomou por temer ao Senhor?
Ezequias foi um exemplo para nós de alguém que temia ao Senhor. Por temer ao
Senhor, ele deixou a idolatria para trás. Muitas pessoas idolatram homens, casas,
igrejas e há outros que agem dentro da própria igreja de forma para serem
adorados. Precisamos vigiar para não adorarmos objetos por mais que estes
tenham sidos providenciados por Deus. Há uma diferença entre aqueles amam a
Deus e aqueles que amam o que Ele faz.
Podemos ver em 2 Reis 18:1-8 que quando deixamos de fazer o que desagrada
ao Senhor, Ele nos faz prosperar em todos os dias de nossas vidas.

Segunda-feira (20h:30 min) CULTO DO ESPÍRITO SANTO.
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Em quem, ou em que você tem depositado a sua confiança?
Precisamos depositar toda nossa confiança no Senhor para que sejamos
abençoados. Há pais que superprotegem os filhos, fazendo com que os filhos
confiem e dependam mais nos pais do que no Senhor. A função dos pais não é
gerar herdeiros e sim gerar sucessores. Aqueles que temem ao Senhor, criam
seus filhos para Deus.
Há jovens que não sabem tomar decisões, pois seus pais nunca lhe deram esta
liberdade de escolher.
Qual foi sua maior experiência de confiança no Senhor?
Se Ezequias não confiasse no Senhor, ele haveria morrido logo no início de seu
reinado. Mesmo diante de uma enfermidade ele confiou no Senhor e obteve
acréscimo de 15 anos de vida.
Em Salmos 125 diz que os que confiam no Senhor são como o Monte de Sião que
não se abala, mas permanece para sempre. No Monte, havia o templo do Senhor
e lá o templo havia a presença de Deus. Hoje o Senhor habita em nossos
corações e nEle deve estar nossa confiança.
Você tem sido fiel naquilo que você se propôs a fazer diante de Deus?
Ezequias foi fiel ao Senhor. A fidelidade é algo muito raro nos dias de hoje,
inclusive no meio da igreja. Muitas pessoas deixam seus compromissos nas
igrejas onde congregam por pequenos detalhes como a altura do som, como a cor
das paredes, como a temperatura do ar condicionado, etc. Temos que ser fiéis
aos princípios do lugar onde congregamos .Em 2 Timóteo 2:13, nos afirma que
mesmo que sejamos infiéis, o Senhor permanece Fiel.
Para aumentarmos nossa fidelidade com Deus, necessitamos aumentar a nossa
intimidade com Ele e para aumentarmos nossa intimidade, necessitamos ter um
Encontro verdadeiro com Ele.

Líder: Não seja insubmisso, participe do Culto dos Servos

