Microfone e

Você já se sentiu como aquele gadareno, o último da fila, sem talento ou
sem alguma coisa de valor para ser usada por Deus? Você acha que
Deus se enganou com você ou, assim como fez com o gadareno, ele
pode te levar a ser um agente de transformação?
Jesus acalmou aquela tempestade. Que tempestade você enfrenta hoje?
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DEUS NUNCA SE ATRASA NEM SE ENGANA
Mc. 4.35 a 5.20

Jesus transformou a vida daquele homem. Há alguma coisa que precisa
ser mudada pelo Espírito Santo para que você se entregue por completo
a Cristo e Ele use sua vida como usou a daquele gadareno?

SENTIR

APLICAR

Já ouviu ou usou a expressão: “Vish, isso aí? Só por Deus!” Quando?

Na maioria das vezes, a expressão “só por Deus” não tem uma
conotação positiva. Ela tenta marcar uma situação na qual já não há mais
espaço para alguma esperança.

APRENDER
Ao anoitecer, após um intenso dia de trabalho, o Senhor Jesus despediuse da multidão, entrou no barco e ordenou aos discípulos que
navegassem na direção de Gadara no outro lado do mar da Galiléia.
Graças a Sua presciência, o Senhor Jesus já sabia o que O aguardava
no caminho e no destino. Nessa viagem enfrentaria duas tempestades:
uma de natureza física e outra de natureza espiritual. Na primeira
revelaria Seu poder sobre a natureza e na segunda, poder sobre os
demônios. Tudo, porém, ocorreria no tempo certo.

Sabemos que, em Cristo, isso é completamente diferente. Por isso, se
você enfrenta alguma tempestade, este é o momento de, na autoridade
de Jesus, acalmar os ventos e as ondas. Dedique um tempo de oração
específico pelas vidas de cada membro da sua célula e por suas
necessidades.

No mar, Jesus censurou os discípulos porque eles, com o medo e a
incredulidade, ofenderam o Seu caráter e Sua capacidade de proteção.
Na cidade de Gadara, Ele reprendeu os demônios, que logo se
submeteram à Sua autoridade.

Nesta sexta 30/08 – 20h

As duas tempestades foram vencidas pelo Senhor Jesus, que não
demorou em salvar a vida e a fé de Seus discípulos. Ele não se enganou
ao decidir atravessar o mar para alcançar a vida de um homem pelo
quem ninguém dava nada, mas que viria a se tornar um grande
missionário.

REFLETIR
No meio das tempestades, permanecemos firmes ou somos como os
discípulos de Jesus? Em vez de usarmos os ensinamentos que
aprendemos na Palavra, temos medo? Por que aqueles homens
temeram? Podemos reagir de forma diferente? O que fazer?

MULHER PLENA / HOMENS DE ORAÇÃO
Qual o valor da mulher? Qual o seu papel em sua casa, sua família, trabalho e ministério?
Será que o papel que a sociedade descreve para a mulher é aquele realmente que o
Senhor planejou? Você sabe o que Deus tem pensado para você?
Este é um tema de muita importância para mulheres de todas as idades. É muito
importante que você traga sua filha adolescente, que começa agora a estabelecer a sua
identidade. Traga seu caderno de oração!
Teremos também a atenção especial do Ministério com Esportes, com atividades
esportivas com princípios bíblicos para todas as crianças de 03 a 11 anos. E para os
homens: Encontro Homens de Oração no Salão Social.
Não fique de fora! Atividades para toda a família! Convide também os seus amigos!

