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EFÉSIOS 3: 16-19
Relacionamento Profundo
27 de MAIO – CULTO DOS SERVOS – PARTICIPEM!!!
29 de MAIO – FESTA DAS ÁGUAS NO ACAMPAMENTO IBAE.
O que é se relacionar com Deus?
Muitas vezes passamos uma impressão de que temos uma vida de intimidade
com Deus, mas só Ele conhece verdadeiramente o nosso ser. Deus deseja
nos levar à um nível mais profundo de intimidade através do nosso
relacionamento com Ele. Este é o desejo dEle desde o Éden.
O que seria para você ser superficial no relacionamento com Deus?
Um relacionamento superficial não passa de uma religiosidade. É um
relacionamento baseado nas circunstâncias, onde o controle da situação está
em nossas mãos. O desejo do inimigo, é que cada vez mais nos distanciemos
de Deus e venhamos a esfriar.
Às vezes não vencemos em determinadas áreas de nossas vidas, pois só há
dificuldades que só vamos vencer através de um relacionamento mais
profundo.
O que você ganha se relacionando mais profundamente com Deus?
Além de vencer em determinadas áreas que por você mesmo não conseguiria,
Deus te faz enxergar algo mais profundo e te mostra cada vez mais somos
dependentes dEle e que o controle das situações está nas mãos dEle.
Quais passos podemos dar para nos relacionar melhor com Deus?
1º) Inicialmente conhecemos a Deus pelo que ouvimos falar a respeito dEle.
Jó mesmo sendo íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal (Jó
1:1), mesmo assim ainda não conhecia ao Senhor verdadeiramente. Para
conhecer ao Senhor, temos que viver em Sua presença (Jó 42:5).

Segunda-feira (20h:30 min) CULTO DO ESPÍRITO SANTO.
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2º) Depois passamos a respeitá-lo como Senhor, mas ainda nos submetemos
as nossas próprias vontades (Lc 6:46).
O Senhor deseja que venhamos a abrir mão daquilo que achamos mais
valioso deste mundo para o seguir (Mt 19: 16-23).
3º) Começamos a entender que há um propósito de Deus para nossas vidas e
desejamos estar comprometidos com Ele, mas muitas vezes nos prendemos
em ativismo e ainda mantemos o controle da situação em nossas mãos.
Há momentos que necessitamos parar, para receber aquilo que o Senhor
deseja nos entregar.
4º) Passamos a reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus.
Depender é esperar e confiar todas as coisas nas mãos de Deus.
Quando estamos na dependência de Deus, enxergamos que tudo que Ele
faz é o melhor para nós (Jó 42:1-6).
Você já teve que renunciar algo objetivando aumentar o seu
relacionamento com Deus?
Para termos um relacionamento mais profundo com Deus, é necessário
renunciar nossas vontades. A vontade do Senhor é que deve prevalecer em
nossas vidas (João 3:30). Necessitamos crucificar nossas vontades (Gl 5:24).
Esse confronto se faz necessário para que haja uma transformação em
nossas vidas (Rm 12: 1-2). Quando somos transformados, nosso testemunho
fala mais alto que nossas palavras e assim atraímos pessoas ao encontro com
o Senhor.
Você realmente deseja se relacionar mais profundamente com Deus?
Muitos se dizem cristãos, mas não desejam se relacionar intimamente com o
Senhor. Para vivermos um relacionamento de profundidade com o Senhor, é
necessário vencermos as barreiras de cada passo e tomarmos um
posicionamento diante de Deus, desejando busca-lo cada vez mais.

Líder: Não seja insubmisso, participe do Culto dos Servos

