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O VALE DE OSSOS SECOS
EZEQUIEL 37:1-17
Casais não percam dia 04/06 às 20:00 – Culto dos Casados
Dia 10/06 às 20:00 – Rede de Homens
Dia 17/06 às 20:00 – Rede de Mulheres
Líder: Se inscreva para o Curso de Capelania que ocorrerá em 11/06
Nesta passagem o Senhor dá a Ezequiel uma visão de um vale de ossos secos
(um vale de ossos secos nada mais é que um cemitério a céu aberto). Deus
sugeriu a Ezequiel que profetizasse a vida sobre aqueles ossos, mas não só isso,
Deus exigiu de Ezequiel uma fé que acreditasse não só que Deus ressuscitaria
aqueles mortos, mas que Deus tornaria novamente aqueles ossos que agora
eram quase pó em um exército de homens vivos.
Olhe para sua vida agora. Deus quer que você enxergue muito mais que
dificuldades e impossibilidades, Deus quer que em você haja vida. O que
hoje em sua vida lhe parece um vale de ossos secos a ser vencido pelo
impossível de Deus? [É importante que todos compartilhem]
Ezequiel 20:32 fala que o povo de Israel desejava ser como os outros
povos, servindo e adorando as arvores e as pedras (aos ídolos). Não criam mais
em Deus e não queriam mais a Deus.
Nestes dias houve momentos em que pensou em abandonar tudo e ser igual
ao mundo, ou aos outros buscando seu caminho, seja pelo cansaço ou pelo
desanimo ou ainda pelas dificuldades enfrentadas?
A nossa vida espiritual se degrada devagar quando nós não percebemos o
que esta acontecendo. Ainda que em um momento da nossa vida estejamos
fortes e fortalecidos pelo Senhor, em certas ocasiões se nós não nos
acautelarmos deixamos passar coisas que são importantes para nossa vida e isso
traz um resultado terrível para nós.
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O que é se relacionar com Deus para você?
O que significa para você ter comunhão com Deus?
A Bíblia fala claramente que eu tenho comunhão com Deus quando eu me
relaciono com meus irmãos. A minha comunhão com Deus passa pela comunhão
com meus irmãos.
Pode compartilhar um momento da sua vida que já se sentiu sem
esperança?
Em Deus sempre há esperança, sempre há uma maneira das coisas serem
renovadas, restauradas e estruturadas. Esta transformação precisamos buscar e
só encontraremos Nele.
Por que Deus permite ou muitas vezes nos conduz a uma crise? Jó 14:7
Sempre que precisamos ser transformados em alguma área Deus nos
transporta para uma crise. Somos levados muitas vezes para o vale de ossos
secos para um momento sem esperança pelo próprio Deus, para com isso
podermos entender algo e pela Sua condução nós temos a visão do que
realmente somos em meio as dificuldades, totalmente dependentes Dele.
Muitas são as nossas dificuldades, muitos são os nossos afazeres e os
nossos desejos. Pensando nisso, podemos nos perguntar em que época é
fácil servir ao Senhor? Mateus 11:12
Nós precisamos nos esforçar para se envolver com as coisas de Deus, para
termos comunhão com os nossos irmãos, para sermos usados por Deus. Assim
estaremos fortes e enfrentaremos as lutas com vigor e coragem, pois seremos
apoiados, cuidados e tratados pelos que estão próximos de nós.

Os detalhes que deixamos passar refletem na nossa saúde, vida financeira,
vida espiritual, familiar e profissional. Tudo na nossa vida é influenciado pela
nossa vida espiritual, que nada mais é que nosso relacionamento com Deus.
[Refletir por um minuto]; Como esta o nosso relacionamento com Deus?!

Segunda-feira (20h:30 min) CULTO DO ESPÍRITO SANTO.

Líder: Encaminhe seus discípulos SALA TEOLOGIA BÍBLICA.

