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Apocalipse 3;7-13
25/10 – Ultimo culto de aniversário – Pastor Sandoval
EBD (Escola Bíblica Dominical) às 09:00. Convide sua célula.
Dia 20/10 – CULTO DOS SERVOS
Dias 06 a 08 de Novembro – Encontro Santidade!!! Inscrições Abertas!!!

Se Deus enviasse uma carta à igreja de hoje, o que Ele escreveria?
Apocalipse 3:7-13 descreve a mensagem de Deus para igreja de
Filadélfia (atual Alashehir), cujo nome significa “amor fraternal”, era
uma cidade de grande importância comercial e estrategicamente
localizada, porém podemos ler esta carta como uma carta para a igreja
de hoje.
Você já perdeu alguma chave? Para que servem as chaves?
No versículo 7 é dito que Jesus possui a chave de Davi, o que Ele abre,
ninguém fecha, e o que Ele fecha, ninguém abre. Jesus quer que
saibamos que Ele tem a chave. O mundo se perde procurando soluções
onde não há soluções.
“Foi-Me dada toda a autoridade no céu e na terra.” (Mateus 28:18)
Se nós clamarmos a Jesus, Ele poderá nos socorrer. Somente Jesus pode
mudar realmente tudo em nossa vida. Abrir as portas para nós, e fechar
as brechas em nossas vidas.
Você já sentiu que as portas estavam fechadas em sua vida ou que Deus
abriu uma porta onde não havia possibilidade?
Leia versículo 8 novamente: Jesus quer que saibamos que temos uma
porta aberta colocada por Ele para nós. No Evangelho de Lucas está
escrito que Jesus estava na cruz e se fez uma escuridão que durou 3
horas, e então o véu do templo se rasgou.
Não Percam – Todas as Segundas-Feiras – Culto do Espírito Santo
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Através de Jesus temos uma porta aberta no céu que nos dá acesso ao
nosso Deus. Este acesso ninguém pode fechar.
Você já fez alguma “loucura de amor” (Uma demonstração extravagante
do seu amor por alguém)?
No versículo 9 Deus diz que fará os inimigos saberem que Ele nos ama!
Deus fez a maior loucura de amor por nós, morrendo naquela cruz! Não
apenas isto, Ele também nos deu o próprio Espírito Santo e o seu poder!
Essa é a grande razão das coisas acontecerem em nossas vidas, por isto
temos nossas orações respondidas, nossas petições alcançadas. ELE
NOS AMA É QUER QUE O MUNDO SAIBA DISSO.
Se Deus nos ama assim, porque estamos passando por tantas
dificuldades?
No versículo 10, Jesus nos fala sobre algo importante. Quem conhece
Sua palavra sabe da exortação Dele quanto a suportar os sofrimentos
com paciência. Eles nos livrará da tribulação que há de vir, mas é
preciso que o mundo siga para um rumo que possibilite à volta Dele
conforme as profecias!
Todos nós temos um sobrenome, o que significa ter um sobrenome?
Significa que fazemos parte de uma família. O versículo 12 diz: A quem
vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá; e
escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu
Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o
meu novo nome. Seremos dele e jamais sermos abalados novamente.
Ele nos dará o “sobrenome” Dele nos fazendo parte de sua família
eternamente
Líder: Não seja insubmisso, participe do Culto dos Servos

