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O que falta para avançarmos e termos uma vida plena com Cristo?
30 DE JULHO – ARRAIÁ IBAE – PARTICIPEM !!!
06 DE AGOSTO – 1º ESPETÁCULO DE
ENTRADA: 1 Kg DE ALIMENTO

DANÇA

REVIVA.

Qual tem sido a sua maior luta nos dias de hoje?
Algumas pessoas pagaram um alto preço com suas próprias vidas por
honrarem o nome do Senhor sem desistirem mediante as lutas, pois creram
na Palavra que está em 1Coríntios 10:13 onde diz que não seríamos provados
além do que poderíamos suportar.
Você já desistiu de algo por não ter acontecido no tempo que você
esperava?

Para vivermos uma vida plena e verdadeira necessitamos estar cheios do
Espírito Santo. Em Atos 1:8, Jesus nos diz que receberíamos poder ao descer
sobre nós o Espírito Santo.
Ser cheio do Espiríto Santo, depende da nossa busca. É necessário
clamarmos por isso. Em Lucas 11:9-13, Jesus nos diz que se pedirmos, o Pai
nos dará o Espírito Santo.
Através da presença do Espírito Santo em nossas vidas, conseguimos vencer
nossos pecados e vícios que nos impedem de termos um relacionamento
mais íntimo com Deus.
Em Romanos 8:26, a Palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo nos ajuda
em nossas fraquezas e intercede por nós junto ao Pai.
Você tem desejado participar dos eventos promovidos pela igreja?

Vivemos em um mundo agitado, onde muitas coisas ocorrem rapidamente,
ficamos ansiosos a todo o tempo, ficamos preocupados e até ficamos doentes
por não sabermos esperar.
Temos que entender que nosso tempo não é o tempo de Deus. A Palavra de
Deus nos diz em Eclesiastes 3:1 que há tempo para todo propósito debaixo do
céu. Não temos paciência de esperar Deus agir no tempo dEle.
Procuramos fazer somente aquilo que é cômodo para nós.

Quando estamos cheios do Espírito Santo desejamos nos comprometer com a
obra de Deus e desejamos estar servindo ao Senhor e aos irmãos.
Desejamos participar dos cultos, desejamos participar das células, desejamos
discipular, desejamos ajudar nos eventos mesmo que não seja promovido
diretamente pelo “nosso ministério”.
Quando não estamos cheios do Espírito Santo, achamos dificuldade para
tudo.

Qual sua real motivação para seguir a Jesus?
Você tem anunciado o evangelho em todas as oportunidades?
Alguns não resistem às lutas da vida e desistem de lutar e de seguir a Cristo
por coisas tão pequenas. Estamos presos aos nossos pequenos problemas
que não observamos as coisas que ocorrem ao nosso redor.
Nós como cristãos devemos agir diferente.
Necessitamos ser mais
persistentes diante das batalhas que enfrentamos.
Quando estamos cheios do Espírito Santo, somos fortalecidos para
enfrentarmos todo sofrimento e nada poderá nos abalar.

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

Quando estamos cheios do Espírito Santo, desejamos falar de Jesus em
todas as oportunidades. Além de nos fortalecer, o Espírito Santo nos conduz a
lugares que onde jamais imaginaríamos ir.
Através do poder do Espírito Santo, somos usados para fazer coisas que aos
olhos humanos seriam impossíveis de serem feitas. Somos chamados com
um propósito e precisamos entendê-lo para não vivermos em sofrimento.

EBD – Escola Bíblica Dominical – 09:00 h

