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QUEM TEM OUVIDOS, OUÇA 
Apocalipse 1.9-11 

 
SENTIR 
 
Ao longo das últimas semanas, fomos estudando as cartas às igrejas da 
Ásia Menor, que estão registradas no livro de Apocalipse.  
 
Que lição você pode destacar para sua vida das mensagens que foram 
ministradas? 
 
APRENDER 
 
O nosso Deus é onisciente! Ele vê as virtudes e os pecados da igreja. 
Não adianta se esconder. Ele conhece nossos erros e acertos, nossas 
palavras e pensamentos. Não há nada que não esteja claro diante dos 
olhos do Senhor. 
 
Há virtudes entre nós? Claro. Somos e procuramos ser uma igreja: 
operante, zelosa quanto à verdade, amorosa, que valoriza as pessoas e 
é ciente da sua dependência de Deus.  
 
E há coisas que precisamos cuidar e nos atentar? Há coisas pelas quais 
seríamos advertidos? Claro que sim. Nossa vida de oração precisa ser 
observada, assim como também a vida espiritual dos filhos e o nosso 
trabalho com evangelização e discipulado. 
 
Precisamos de maturidade. Não só para reconhecer o que precisa ser 
mudado, mas para também tomar uma atitude prática para que essas 
coisas, de fato, mudem. 
 

REFLETIR 
 
Qual é a intensidade da nossa vida de oração? Será que ela entrou 
na prisão da rotina? 
 
Desejamos ser cheios do Espírito Santo? Para quê? Para que ele faça 
por nós o que não sabemos como fazer ou para nos submeter a Ele e 
sermos conduzidos na sua vontade? 
 
O que desejamos para nossos filhos? Que tenham uma vida abastada 
financeiramente, de bom passar, ou que tenham uma experiência com 
Deus que os faça ter raízes firmes nas Escrituras? 
 
Temos sido intencionais e efetivos na evangelização e no 
discipulado, ou temos falhado? Tem chegado pessoas novas na sua 
célula, fruto da evangelização? Como podemos incentivar isso?  
 
APLICAR 
 
Jesus faz uma promessa a todos os fiéis: “Muito bem, servo bom e fiel; 
foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei; entra no gozo do teu 
Senhor” (Mt. 25.21). 
 
Se nós queremos experimentar essa promessa e não morrer como 
aconteceu com aquelas 7 igrejas, precisamos decidir tomar atitudes para 
mudar o que precisa ser mudado. Esse é o desafio que temos juntos, 
como igreja. 
 
AVISOS 

Segunda 06/06 – Encontro de Oração – 20h 
Presencial na CG Sede 

 
Chegou mais um dos nossos encontros de oração! E toda a família pode 
estar envolvida: As mulheres no salão principal com a Simone Bezerra.  
Os homens, juntos em oração na sala 31.  
 
E as crianças de 04 a 12 anos com atividades recreativas com a equipe 
do Comuna Esportes.  
 

Uma Igreja viva é uma Igreja que ora. Participe! 
 


