Microfone e

O que aconteceu quando o véu se rasgou (Mc. 15.37-39)? Para que
aconteceu isso?
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O FOGO QUE NÃO SE APAGA
Êxodo 3.1-6
SENTIR
O que você precisa fazer para acender o fogo de uma lareira ou uma
churrasqueira?

APRENDER
Diante da sarça ardente, Moisés se encontrou com o Deus de Israel.
Como resultado desse encontro, Moisés deixou de pastorear as ovelhas
de Jetro e passou a pastorear o rebanho de Deus, guiando-o à terra
prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó.
Com o decorrer do tempo, o relacionamento entre Deus e Moisés se
intensificou; ele se tornou tão profundo, tão íntimo, que a Bíblia declara
que “o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu
amigo” (Êx. 33.11). Esse vínculo serve para ilustrar o desejo de Deus em
relação a nós, pois é na intimidade que Deus se revela, mostra Seu
poder, aprendemos quanto Ele é pessoal e a respeitá-lo, e ouvimos Sua
inesgotável voz.
Isso é fruto de uma atitude presente, contínua e permanente. Vejam
juntos o texto de Oséias 6.3.

REFLETIR
De que depende a intimidade? Por que Deus quer ter um relacionamento
íntimo conosco?

A sarça não se apagava e nem se consumia. O que precisamos fazer
para que o fogo em nós permaneça acesso? Você sente que Deus
consome você, sua liberdade? Sente que é muito difícil segui-lo?
Moisés se aproximou de maneira leviana e recebeu a ordem de tirar as
sandálias. Como você se aproxima do Pai? Como estão suas
expectativas antes das celebrações de domingo? O que você espera do
GCEM e o que você leva para a célula?
O que é tirar as sandálias? É separar um tempo de oração sem calçado
ou é nos despojar de nós mesmos?
Será que podemos nos relacionar com Deus pela experiência de outro?

APLICAR
O fogo é alimentado por lenhos novos. As cinzas precisam
constantemente ser retiradas, para que o fogo se mantenha vivo, acesso.
Precisamos constantemente buscar a Deus e o lenho novo que é Sua
Palavra, assim como precisamos tirar de nós as cinzas de tudo aquilo
que impede que o fogo do Espírito Santo arda em nós e seja abafado. É
nessa intimidade que somos confrontados e renovados!
Orem para que o Espírito Santo incendeie os corações e para que nada
possa impedir o que Deus quer fazer em vocês e através de vocês.
MULHER PLENA / HOMENS DE ORAÇÃO
Sexta 28/06 – 20h
Em tempos de que se fala muito sobre o papel que a mulher deve
ocupar na sociedade, como podemos exercer nossas atividades sem
quebrar os princípios bíblicos? Este é o tema do nosso encontro. Traga
seu caderno de oração!
E para os homens: Encontro Homens de Oração no Salão Social.

Convide sua família e amigos!

