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Você já se cansou durante sua caminhada com Deus? Se sim, qual
foi sua posição após este fato?
Muitas das vezes ficamos bravos, chateados com Deus devido as coisas
não acontecerem como nós esperamos. Colocamos expectativas sobre
algumas situações e Deus opera ao contrário daquilo que imaginamos.
Nos esquecemos que o modo de Deus agir pode não ser igual ao modo
que pensamos.
O Senhor espera de nós um posicionamento diante dos momentos difíceis.
Deus tem cumprido as promessas dEle em sua vida?
Se Ele prometeu, no tempo certo Ele vai cumprir, pois Ele é fiel e justo.
Porém há que coisas não têm acontecido em nossas vidas devida alguma
deficiência em nosso relacionamento para com Deus. Mesmo dentro da
igreja podemos estar distante de Deus quando não há prazer em servi-lo.

Deus não é Deus de barganha, Ele é dono de todo que há neste mundo.
Não há sacrifícios, bens, etc que agradem ao Senhor. (Miquéias 6:6-7).
O que o agrada é a nossa obediência perante Sua vontade.
O Senhor deseja que venhamos a nos converter dos nossos maus
caminhos e vivamos conforme Sua palavra (2 Crônicas 7:14).
O que você acha que Deus espera de nós para que venhamos agradálo verdadeiramente?
Independente do que temos, da nossa posição social, nossa formação,
todos nós podemos agradá-Lo e alcançarmos as bênçãos que Ele tem
preparado para nós.
O que o Senhor espera de nós é que pratiquemos a justiça, amemos a
fidelidade e andemos humildemente perante a presença dEle. (Miquéias
6:8)


Praticar a Justiça: Viver em Santidade. Ter uma vida conforme os
padrões que Deus estabeleceu para nós. Sermos diferentes deste
mundo, pois Ele nos escolheu, chamou, justificou e glorificou
(Romanos 8:30);



Amar a Fidelidade: Maneira correta de nos relacionarmos com
Deus. Também é agirmos com misericórdia com os outros.
Abençoar os outros em todos os aspectos. (Efésios 6:9-10);



Andar humildemente: Ter um coração corrigível. Adorar ao Senhor
genuinamente. Ter uma vida de intimidade com Deus.
Precisamos entender que o Senhor não tem obrigação de nos
abençoar. Ele nos abençoa por amor a nós. (João 15:13-15).

Você tem percebido o agir de Deus em sua vida?
O Senhor nos criou, nos libertou, nos guiou e nos abençoou por amor a
nós. Ele tem agido em nossas vidas e muitas vezes não reconhecemos os
Seus atos. (Miquéias 6:3-5)
Através do sacrifício de Jesus fomos justificados, independente de nossos
pecados. Temos que reconhecê-lo e o aceita-lo como nosso Salvador.
Você já fez algo que te custou muito caro com o intuito de agradar a
Deus? Se sim, você acha que era isto que ele queria de você?
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Buscamos agradar a Deus conforme aquilo que pensamos sem a direção
dEle e por isso não colhemos os frutos.
Reunião de Líderes de Células – 25 de Novembro às 20:00h.

WorkShop para Líderes e Coquetel para casais – 03 de Dezembro – Não Percam !!!

