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Mateus 6:34
Aula Especial de Escatologia – Domingo 09:00 na EBD
As inscrições do Acampamento de Carnaval já começaram! Garanta sua vaga

Líder: Teremos nosso culto da virada dia 31/12 às 21:00. Não percam!
Você já sonhou em voltar no passado ou viajar para o futuro? E neste
momento da célula, você tem aproveitado ele?
Esta é a última célula do ano, o fim de mais um ano e o começo de
2016. Geralmente neste momento pensamos no que podemos fazer de
diferente, renovamos votos e sonhos, fazemos planos para o ano
seguinte, mas infelizmente o futuro não está em nossas mãos. Outros
lembram do que se passou, quem se foi, o que fizemos e não fizemos,
assistimos às retrospectivas, mas o passado, também não está em
nossas mãos, o que temos em mãos é o agora, o já, um presente de
Deus chamado presente! Porém muitas vezes ficamos tão preocupados
com o passado ou o futuro que não aproveitamos este presente.
Você gosta de segundas-feiras? E às sextas-feiras se sente melhor?
Quem pode fazer o seu dia diferente?
Muitos de nós temos pavor das segundas-feiras, já no Domingo nossa
mente pensa que iremos sair de nosso descanso e iniciar nova semana
de trabalho. Já às sextas-feiras amamos o fato de no dia seguinte,
podermos descansar de novo. Sempre estamos ansiosos pelo dia de
amanhã, mas veja o que Deus te diz em MT 6:34. Nós devemos agir
diferente, confiar em Deus e fazer o nosso dia diferente.
Você sabe porque somos limitados? Quem colocou limites em nós?
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gostaríamos de superar. Estes limites nos colocam em uma condição de
dependência, porque além dos nossos limites só podemos contar com
Deus. E é exatamente por isto que Deus nos impôs limites, para
dependermos Dele. Assim recorremos à Ele e o glorificamos, pois
naquilo que é impossível a nós, Deus age. Para Deus não existe limites.
Você já passou por dificuldades? Sabia que até as dificuldades Deus
limita, para que nós as possamos suportar?
Deus nos ama tanto, que nos permite passar apenas dificuldades que
podemos suportar, Ele determinou isto. Você pode me perguntar, poxa,
se Deus me ama, não poderia me deixar sem problema nenhum? O fato
é que a dificuldade em nossa vida, muda nossa mente, nos faz buscar a
Deus, nos mostra o poder que Deus tem, através de nossas limitações.
Deus ultrapassa todos os limites da física, química, biologia, medicina.
Você já viu alguma benção de apartar de você? Como podemos deixar
que uma benção em nossas vidas se afaste de nós?
Leia Jeremias: 5:25. Nossos pecados e iniquidades afastam as bênçãos
de Deus de nós.
Você já se esqueceu de Deus? E nas férias, viagens, passeios, você se
lembra de Deus como nos dias que está na igreja? Seja sincero!
Quantas vezes nas viagens e passeios nos esquecemos de orar e ler a
bíblia. Quando tudo está bem, deixamos Deus de lado, e quando as
coisas vão mal? É por isso que as dificuldades em nossa vida são
necessárias. Para ficarmos mais próximos de Deus.

O próprio Deus determinou limites para nossa capacidade, por isso nos
atraímos tanto por super-heróis, pois eles superam limites que
Não Percam – Todas as Segundas-Feiras – Culto do Espírito Santo

Líder: Não seja insubmisso, participe do Culto dos Servos

