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DE 10 A 17 DE JULHO – ORAÇÃO 24 POR 7 – SURPRIENDA-SE!!!

O quanto é importante para você aprender a Palavra de Deus?

O que mais preocupa você? O seu exterior ou o seu interior?

Para prosperarmos em nossos caminhos, temos que nos esforçar para
estudar a Palavra de Deus e meditarmos nela em todo o momento (Josué
1:8). Este é mais um dos treinos diários que devemos ter.
Achamos tempo para fazermos diversas coisas no nosso dia, mas
encontramos dificuldades para nos aprofundarmos na Palavra de Deus.
Muitas vezes não conseguimos confiar no poder de Deus por não
conhecermos profundamente a Sua grandeza nem a grandeza do Seu
amor.
Temos que ser apaixonados por Sua Palavra, pois é ela que nos cura, nos
transforma e fortalece a nossa fé.

Temos estado em meio a uma geração de crentes melindrosos, diferentes
dos crentes do passado que eram mais firmes mediante as dificuldades.
Estamos preocupados com diversos assuntos, inclusive com nossa
aparência externa, mas nos esquecemos do mais importante que é nossa
vida espiritual. Não devemos ter simplesmente uma vida cristã, mas é
necessário termos uma vida de disciplina e nos aprofundarmos na fé.
Você tem treinado o seu Interior?
Assim como necessitamos de treino e disciplina para termos uma boa
saúde física que refletirá em nossa vida externa, da mesma forma,
necessitamos desenvolver algumas práticas e dedicarmos nossos
esforços e tempo em nossa vida espiritual para que a mesma esteja
saudável e fortalecida, pois Deus nos salvou para sermos fortaleza na vida
de outros.
Você já sentiu incentivo a dedicar-se a adoração?
Durante o momento de adoração no coletivo, somos incentivados a adorar
ao Senhor, mas a adoração intensa deve ser um dos treinos que devemos
praticar diariamente (João 4:23).
Devemos ter a adoração como um estilo de vida mesmo mediante aos
desapontamentos do dia-a-dia. Necessitamos ter um relacionamento de
adoração para termos mais intimidade com Deus, pois Ele tem nos
chamado para sermos Seus adoradores.

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

Você tem obedecido ao convite de Jesus para evangelizar em sua
casa?
Somente quando nos esforçamos para evangelizar, podemos dizer que
vivemos um verdadeiro evangelismo. Para propagarmos o evangelho do
Reino se faz necessário um evangelismo pesado.
Isso se aplica grandemente em nossas células. Este treino também nos
auxiliará a termos uma “vida espiritual saudável”, pois através do
compartilhamento de tudo o que o Senhor tem feito, fortalecemos a outros
e também somos fortalecidos.
A célula é o lugar onde nos alegramos e choramos juntos, onde
conhecemos uns aos outros verdadeiramente e somos abençoados, pois
trazemos a Presença de Deus para dentro de nossos lares.
Conclusão: Para termos uma “vida espiritual saudável”, temos que ter
disciplina e continuidade em tudo que fizermos, buscando treinar o
desenvolvimento da adoração intensa, estudo da Palavra e o evangelismo.
Líder: Não seja insubmisso, participe do Culto dos Servos

