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REFLETIR
Como Deus forja nosso caráter?
O que é o deserto?
O deserto é um castigo?
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Aprendendo com Salmos
Salmos 63.1-11
SENTIR

O que o deserto revela?
Quanto tempo passamos no deserto?

É impressionante como colocamos as circunstâncias à frente da fé! Logo
depois que Jesus ressuscitou, os discípulos foram avisados por Maria
Madalena, porém eles não acreditaram. Simplesmente porque viram a
crucificação, mas não viram a ressurreição.

APLICAR

Circunstâncias — como o próprio nome sugere — se referem aos fatos
que acontecem ao nosso redor, e não dentro de nós. Lá fora, tudo pode
estar indo de mal a pior, mas, dentro de você, a fé em Deus precisa
permanecer viva, acesa, como uma labareda de fogo.

Deus sabe qual é o deserto ou a luta que passamos, e quer que
tenhamos a certeza no coração de que Ele usará isso para tratar nossa
fé, restaurar nosso compromisso com Ele e renovar nossas forças.
Busquemos essas coisas no Espírito Santo, juntos.

Tristeza e abatimento são os piores inimigos da fé. Sempre que estamos
tristes não conseguimos crer em nada! Aqueles discípulos estavam
diante do cumprimento da promessa, Cristo vivo, mas, porque estavam
tristes e abatidos, mantinham-se presos à circunstância de que o Mestre
estava morto. Preferiam aceitar a morte a crer na promessa de vida.

AVISOS

APRENDER

Precisamos abraçar a verdade de que o deserto é uma das experiências
mais profundas que uma pessoa pode viver. Ele é terapêutico, curador,
restaurador e renovador da nossa fé.

Dom 22/11 - Inscrições abertas
para o próximo batismo nas águas
e recepção de novos membros

O Salmo 63 foi escrito durante uma circunstância particularmente dura
para Davi, um deserto. Uma forte oposição política havia se levantado
contra Davi, e era o seu próprio filho Absalão que liderava essa
conspiração contra o pai.

Domingo 13 de Dezembro

As circunstâncias levaram Davi a ter de fugir de Jerusalém e buscar
refúgio no deserto. Todos nós em algum momento da vida enfrentamos
o deserto. No seu deserto Davi expõe a dor do seu coração e escreve
este salmo.

Avise às pessoas na sua célula que se enquadram nestes grupos para
que no domingo façam sua inscrição pelo aplicativo da CGSede

Quero fazer algumas perguntas, para começarmos a refletir sobre este
texto e sua aplicação prática: Qual é o teu deserto? Se você está mal,
abatido, vivendo uma crise, a quem você tem buscado? Para quem você
tem pedido ajuda? Diante de quem você tem se ajoelhado?

Recepção de Novos Membros: 10h
Batismo nas águas: 19h

