Microfone e

De que dependemos mais: do resultado de uma batalha ou da própria
comunhão com Deus?
Como você se sente diante de Deus? Dependente e frágil ou intocável?
O que é temor do Senhor para você?
Abril – No. 506

CRESCENDO EM MEIO AO SOFRIMENTO
2Cr. 20.1-13
SENTIR
O que você faz quando não sabe o que fazer?
APRENDER
O rei Josafá, como líder que foi, enfrentou seu medo, sua ausência de
forças para lutar e sua indecisão diante da grande ameaça dos Moabitas,
Amonitas e os do Monte Seir.
Ele não sabia o que fazer diante daquela situação, mas decidiu envolver
o povo em unidade na busca do Senhor; aguardou a resposta de Deus
e, depois, conduziu o povo à adoração; os exortou, aconselhou, deu
ordens e liderou até a vitória - ressalte-se, sem luta alguma, porque o
exército inimigo se auto destruiu.
Olhando para a história de Josafá: Quem foi que triunfou sobre os
inimigos: o rei ou Deus? Pensando nas nossas batalhas, de quem é a
luta?

REFLETIR

Onde estão suas lutas agora e onde estão os seus olhos? Leiam juntos
o Salmo 121.

APLICAR
Josafá declarou a Deus que não sabia e nem tinha o que fazer. mas
aguardou e confiou no cuidado do Senhor. E o Pai garantiu: “Não tenham
medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois
a batalha não é de vocês, mas de Deus”.
É tempo de clamar, interceder, jejuar, como Josafá e o povo fizeram. Eles
permaneceram unidos! No Gcem há adoração, exortação,
aconselhamento e unidade, para poder, juntos, entregarmos as batalhas
nas mãos daquele que é o Senhor dos Exércitos.
Dediquem um tempo de oração específico sobre as necessidades dos
membros da célula, seguindo o modelo de oração de Josafá:
engrandeçam o Senhor; relembrem das Suas promessas, exponham a
dor, confessem a fraqueza e declarem a esperança que há em Deus.

ENCONTRO VIDA VITORIOSA
O Enc. Vida Vitoriosa está aberto para todos que tenham problemas e necessitem de cura/libertação
nas seguintes áreas: Vida Pura e Consciência Limpa / Livres de toda maldição / Perdão / Rejeição
Aberto para todas as pessoas que precisem de apoio nestas áreas (pode ser membro da
Comunidade, pode já ter feito o encontro antes, pode até mesmo ser pessoas que ainda não se
batizaram).

Mesmo com 25 anos de caminhada com o Senhor, Josafá teve medo.
Podemos sentir medo também ou nossa fé estaria sendo colocada em
dúvida?

🗓 ENC. VIDA VITORIOSA MULHERES: 14 a 16 de Junho - Vale da Graça

Quando não sabemos o que fazer, qual é o primeiro passo que
precisamos dar?

PARTICIPANTES
Com ônibus incluído - R$ 230,00
Sem ônibus: vai de carro ou carona já confirmada: R$ 165,00

Como podemos entregar nossas batalhas ao Senhor?

🗓 ENC. VIDA VITORIOSA HOMENS: 28 a 30 de Junho - Vale da Graça

Inscrições no Espaço Ágape, antes dos cultos aos domingos
ou durante a semana na Secretaria

