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18/10 Pastor Junior em Super Pregação de Aniversário.
A escola bíblia mudou!!! Dia 18/10 começa a EBD (Escola Bíblica Dominical)
às 09:00. Convide sua célula.
Dia 20/10 – CULTO DOS SERVOS
Dias 06 a 08 de Novembro – Encontro Santidade!!! Inscrições Abertas!!!

sacrifício de Jesus, além da nossa salvação tivemos acesso irrestrito a
Deus, recebemos Dele o seu próprio Espírito Santo que age em nós.
Não podemos viver apenas nos contentando em ver a experiência dos
outros com Deus, mas devemos buscar em Deus experiências pessoais
com cura, libertação, expulsão de demônios, etc.

Você já fez algo considerado incomum para falar de Jesus?

Deus já proveu algo para você? Você crê na provisão e na cura de
Deus?

Éfeso passava por um problema de oposição, era igreja pequena, nova
e precisava combater a Deusa Diana, por isso precisava se impor. A
cada dia o diabo cria algo novo para atacar a igreja e a cada dia Deus
nos dá novas estratégias para que as pessoas reconheçam na igreja
uma saída. Estamos precisando dos mesmos pedidos que Paulo fez a
Deus pela igreja de Éfeso, o primeiro deles: Espírito de Sabedoria!
O que você acha de práticas como artes marciais, evento de skate,
cursos como o “livres para emagrecer” como ferramentas de
evangelismo?
Deus tem estratégias que não imaginamos, no passado, uso de bateria,
guitarra, bater palmas, dançar, era considerado herético e abominável
nas igrejas, hoje temos grupos de louvor, ministérios de dança, teatros e
vemos o quanto isso tem surtido efeito, atraindo mais pessoas à Jesus.
Da mesma forma Deus tem nos dado novas estratégias de evangelismo
como no caso do Jiu-Jitsu e Boxe em nossa igreja, que já tem atraído
jovens à Cristo.
Você já teve experiências pessoais com Deus?
O segundo pedido de Paulo a Deus para a igreja de Éfeso é revelação
do pleno conhecimento de Deus. Deus nos ama tanto, que com o
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Deus tem cuidado de nós, mas só conseguimos realmente viver a cura e
a provisão de Deus se crermos Nele, mas não apenas crer, a igreja
necessita confiar em Deus e se entregar a Ele, esperar Nele. Precisamos
de experiências vivenciais com Deus, Experiências de dependência de
Deus.
Você é sincero com Deus? Você já usou “mascaras”, ou seja, fingiu
gostar ou fez algo apenas para manter as aparências?
O 3º pedido de Paulo a Deus pela igreja de Éfeso era para que os olhos
deles fossem iluminados. Precisamos ser iluminados no homem interior
pois todo ser humano usa máscaras, o ser humano é um ser mascarado
porém uma igreja mascarada não consegue vencer o inimigo, o diabo
conhece nossas fraquezas e usa isso para nos atacar.
Você conhece suas fraquezas?
É necessário que nos humilhemos na presença de Deus para que
saibamos quem nós somos, pois muitas vezes usamos máscaras por
tanto tempo que passamos a não reconhecer nossas fraquezas.

Líder: Não seja insubmisso, participe do Culto dos Servos

