508-SE OUVIREM A VOZ DE DEUS!
27/05/2018 à 02/05/2018
Quebra Gelo: Você já teve alguma convivência com pessoa resistente, teimosa? Como
foi?
Texto Base: Hebreus 3:7 e 8 - “Portanto, como diz o Espírito Santo: Se ouvirdes hoje a
sua voz,Não endureçais os vossos corações,Como na provocação, no dia da tentação no
deserto”.
Introdução: Somos privilegiados. Jesus veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados e
através dessa sacrifício hoje temos a oportunidade de nos relacionarmos com Deus e
experimentar o melhor Dele para a nossa vida. Deus quer ter comunhão íntima conosco
e ser convidado para participar de tudo que nos diz respeito. É por isso que um dos nomes
de Deus é Emanuel, que significa “Deus conosco”. Ele não quer que vivamos em
confusão e medo, mas que cada um de nós cumpra o nosso destino e ande na plenitude
do Seu plano para nós.
O povo de Deus no deserto experimentou e viu grandes milagres e feitos do Senhor, Deus
falou com eles através de Moisés e mesmo assim endureceram os seus corações.
Desenvolvimento: Deus nos convida para andarmos com Ele e usufruirmos de sua
intimidade e comunhão:
1 – O TEMPO É HOJE (Hb 3:13) - O Espírito Santo nos convida hoje para esse tempo
de intimidade e comunhão. Hoje é o tempo oportuno. Não deixe para amanhã o que você
pode fazer hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Quantas vezes já ouvimos o convite de
Deus, mas o apelo para desfrutar das coisas que o mundo nos oferece, bem como a correria
e dificuldades do dia a dia, nos faz pensar que poderemos aceitar esse convite quando
estivermos mais velhos, ou em outro período da nossa vida quando tivermos mais
tranquilos, mas o tempo é hoje. Temos a oportunidade de começar a usufruir o melhor de
Deus aqui neste mundo ou continuarmos vivendo uma vida miserável longe de Deus pela
nossa dureza de coração. Deus nos convida, mas a escolha é nossa. Outra razão é que
não somos eternos, de um momento para o outro podemos morrer e perder a salvação.
2 – OUÇA A VOZ DE DEUS (Hb 3:7) – Deus nos fala de diversas maneiras, pode ser
através de pessoas, circunstâncias, sonhos, através do Espírito Santo quando nos
aquietamos para ouvir o Senhor,mas Deus nos deixou a sua palavra escrita que é a bíblia.
A fonte mais confiável da Sua voz. (Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o
ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Tm 3:16). O
ouvir neste versículo requer uma atitude de se deslocar do lugar ou de como você está,
em direção a Deus e da vontade Dele. Sair da zona de conforto não é fácil e exigirá
sacrifícios, mas quem buscar vai desfrutar o melhor de Deus.
3 – NÃO ENDUREÇA O SEU CORAÇÃO (Hb 3:8) – Endurecer significa duro,
resistente, adaptado a condições adversas, teimoso, obstinado. O ser humano se
acostuma, se acomoda com as condições que estão a sua volta, mesmo que não sejam
favoráveis. Por não ter a visão de Reino de Deus, leva uma vida distante do Senhor, sem
esperança e propósito. Deus tem o melhor para nós, quer nos tirar de uma vida medíocre
e triste e nos levar para uma vida de segurança, paz e alegria que vem da presença do
Espírito Santo em nós da confiança de que Deus é aquele que peleja e cuida de nós.

Conclusão: A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. (Rm 12:2). Se ouvir
a voz do Espírito não endureça o seu coração, se abra para o novo de Deus e experimente
o melhor que ELE tem para você.
Vamos Orar: O Espírito Santo hoje está te convidando para ter uma vida com mais
comunhão e usufruir da intimidade e cuidado do Pai. Sua vida está rendida ao Senhor,
existe áreas que você ainda precisa ser abrir para o agir Deus? Então vamos orar.
Por: Claudete Martins Valério

AVISOS:
-Pré-Encontro: O pré-encontro acontecerá na semana do dia 03/06 à 08/06 no GE
(discipuladores ,se seu GE é na sexta-feira ou no sábado seu Pré-Encontro será dia 01/06/18 ou
02/06/2018 e daí inverte os estudos 508 com o 509).
-Se você não está enviando ninguém para o Encontro com Deus no dia do estudo 509 seu tema
será livre. Já vai orando para Deus ministrar seu coração com uma Palavra para o seu GE dessa
semana.
-Dias 02/06 às 19:30 Culto de Libertação com o pastor Getúlio. Lembrando que esse dia seria
nosso Encontro de Discipuladores, então conto com a sua presença e do seu GE.
-Teremos Relógio de Oração normalmente
-Dia 03/06 às 09:00 e às 18:30 Culto de Libertação com o pastor Getúlio.
Um abração
Pra. Debora

