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Líder: Neste Domingo teremos Festa das Águas! Precisamos da sua
ajuda para esta grande festa!

Porque Deus permite que um bandido mate uma pessoa boa?

Você está satisfeito com o mundo? Existe algo nele que o satisfaz?

Essa é uma questão que sempre nos fazemos. Sempre que vemos fotos
como daquele menino na praia, isto vem em nossa mente. Porque Deus
permite que uma vida inocente seja tirada?

Estamos vivendo severas crises humanas em nosso mundo, a guerra na
Síria já gerou mais de três milhões de refugiados e é a "maior crise
humana da nossa era", com quase metade da população forçada a
deixar suas casas. A crise econômica no Brasil também tem nos tirado o
sono, mas será que no meio de tanto problema, ainda podemos achar
motivos para nos satisfazermos, e o mais consistente deles é o amor de
Deus em nossas vidas. Deus nos ama a ponto de cuidar até dos fios de
cabelo de nossa cabeça!
O que te traz satisfação?
Há dois pontos de vista de satisfação.
Humano: "Estou satisfeito quando as coisas estão indo bem e quando eu
consigo o que eu quero"
Bíblico: "Estou satisfeito quando eu permito que Deus encha minha vida
e enriqueça minha vida com sua presença"

Eclesiastes 3:11: "Ele fez tudo formoso [adequado; apropriado] em seu
tempo”.
A providência de Deus: ele controla a adequabilidade dos
acontecimentos em nossas vidas. Providencia significa cuidado fiel e
eficaz e orientação de Deus em tudo o que ele fez para o fim que ele
escolheu. Deus tem tudo em seu controle, e nossas vidas fazem parte
disto. Julgamos como perda a morte, mas Deus tem os planos Dele. E a
eternidade com Ele é muito melhor que a vida aqui.
Já aconteceu algo em sua vida e você pensou: Aconteceu no tempo
certo?
As pessoas na Escritura que apreciaram o dom da satisfação confiaram
no plano de Deus, mesmo que isso não fazia nenhum sentido (ou seja,
Noé, Moisés, Davi, Gideão; Jó; Maria / José; Jesus).

Deus está no controle da sua vida?

O que você poderia dizer do que Deus tem feito em sua vida?

Soberania de Deus = Deus é a fonte de toda a criação e todas as coisas
vêm dele e depende dele, Deus é tudo e sobre todos.
A soberania de Deus significa que Deus está no controle; não nós.
A satisfação não chegará até nós permitimos que Deus tenha o controle
completo de nossas vidas.

Os planos que fazemos muitas vezes são diferentes dos planos de Deus
(Isaías 55:8-9)
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Às vezes o plano de Deus não faz sentido para nós.

Líder: A supervisão é para você! Não perca !!!

