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GÁLATAS 5:13-15
08 de ABRIL – REDE DE MULHERES
09 de ABRIL – PALESTRA (UDF): EDUCAÇÃO DE FILHOS
15 A 17 de ABRIL – ENCONTRO VIDAS TRANSFORMADAS
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GÁLATAS 5:13-15
Nosso caminho de fé não pode se basear naquilo que vemos. Ao contrário
disto, em Hebreus 11:1 diz que a Fé é a prova daquilo que não vemos.
Você já perdeu uma oportunidade pela falta de tomar uma decisão?

O que significa para você viver em liberdade? O que é ser livre pra
você?
Fomos chamados para sermos livres, porém não devemos fazer tudo que
queremos e confundirmos a liberdade com libertinagem e assim vivermos
aprisionados ao pecado. Em 1 Coríntios 10:23 diz que podemos todas as
coisas mas nem tudo nos convêm. Devemos aprender corretamente a
vivermos na liberdade através da nossa fé. O povo de Israel vivia na
liberdade e celebrava com muita alegria em suas festas.

Muitas vezes deixamos de tomar decisões, paramos no caminho e ainda
murmuramos com relação aqueles que prosseguem. Devemos estar
preparados para aproveitarmos cada momento da vida e darmos o passo
de fé, pois não adiantará nada se não tomarmos nenhuma ação.
A dificuldade em nosso caminho é natural, mas o Senhor nos chamou para
nos prepararmos e lutarmos com alegria a fim de avançarmos e
vencermos. Em 1 Coríntios 10:13 diz que não vem sobre nós nada que
não possamos suportar.

Como você reage quando vê alguém prosperar primeiro que você?
Você já abriu mão de algo para se submeter a vontade de Deus?
Infelizmente não é muito comum aceitarmos a alegria dos outros. Em
Gálatas 5:14, diz que devemos amar ao próximo como a nós mesmo, mas
muitas vezes não amamos a nós mesmos e por consequência deixamos
de amar os outros e esta falta de amor nos impede de avançarmos em
vários aspectos de nossas vidas. Podemos ver em Números 14: 26-31,
que por causa da murmuração, o povo deixou de desfrutar da promessa
do Senhor.
Você já mudou sua rota e depois percebeu que isto foi um
livramento?
Podemos ver em Êxodo 13:17-22, quando o povo de Israel deixa o Egito,
O Senhor não os guiou pelo caminho mais curto, porém era o caminho
aonde o povo seria livre de guerrear contra os Filisteus e pois se tivessem
se deparado com a guerra, mesmo levando armas com eles acabariam
pensando em voltar atrás mediante ao desafio.
Segunda-feira (20h:30 min) CULTO DO ESPÍRITO SANTO.

Quando abrimos mão de algo desta vida em amor a vontade de Deus,
somos abençoados. Não podemos permitir que o medo nos impeça de
confiarmos no Senhor mediante a dificuldade pois quanto maior a nossa
luta, maior será nossa vitória. Em Hebreus 10:38, A Palavra de Deus nos
diz que devemos viver pela fé e se nós retrocedermos, o Senhor não terá
prazer em nós. Quando nos falta a fé, ficamos dando volta em torno de
nós mesmos e não prosperamos. É necessário confiarmos naquilo que
Deus diz a nosso respeito e nos alegrarmos pois Ele está no controle de
todas as coisas.
Qual a chave para vivermos uma verdadeira caminhada com Cristo?
Para vivermos verdadeiramente livres, precisamos saber que a fé é a
chave para caminhada com Cristo, que a história está nas mãos de Deus,
e que Jesus estará conosco para sempre.
Líder: Não seja insubmisso, participe do Culto dos Servos

