Microfone e

A espera em Deus é um fardo para você? O que o exemplo da
obediência de Cristo faz surgir em nós? Vejam o texto de Mateus
11.28 a 30
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A SALA DE ESPERA DE DEUS
2 Co 1.20
SENTIR
Você já desistiu de algo em sua vida? Por quê?
APRENDER
Desistir é algo muito comum na sociedade atual. Casamentos
desfeitos, filhos abandonados, estudos não concluídos
responsabilidades esquecidas, sonhos enterrados e, o pior de
tudo, a comunhão com Deus deixada de lado.

Qual é a promessa de Deus para sua vida que ainda não se
cumpriu? Como está essa espera? Você consegue glorificar a
Deus enquanto aguarda? Como?
Qual é a promessa de Deus que se cumpriu na sua vida depois de
muito esperar? Testemunhe para fortalecer a fé dos seus irmãos.
APLICAR
Não desista de esperar, Deus tem promessas para a sua vida. Ele
tem muito a fazer ainda, em você e através de você. Lembre-se
que tudo o que Ele prometeu, vai se cumprir. Sua palavra não volta
vazia. (Is 55.11)
Orem juntos com base no texto de Salmos 30.5b: “O choro pode
durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã”.

Dependendo da situação da nossa vida, podemos sentir que
estamos numa sala de espera lotada. O tempo passa muito
devagar e nada de chegar a nossa vez!
Precisamos entender que há um tempo certo para o cumprimento
de cada promessa de Deus para nossa vida. Algumas delas são
imediatas (Atos 16.31). Outras, precisam que nosso coração seja
trabalhado antes de serem recebidas.
REFLETIR
Você já teve a sensação de que as promessas de Deus não estão
se cumprindo em sua vida? Como aprender a esperar nessas
horas e não desistir? Confiram juntos Romanos 4.20
Por que Deus “demora”? Qual você acha que é a finalidade dessa
espera? Podemos afirmar que a espera em Deus é terapêutica?
Por quê? Leiam o texto de I Jo 5.3.

Um evento para toda a Igreja e todas as idades
Convites em nossa livraria, de seg a sex e durante os cultos

