533-RAÍZES FIRMES
02/12/2018 à 08/12/2018
Quebra-gelo: Qual é a sua raiz? Onde você nasceu?
Texto: Salmo 1:13
Introdução: Todos nós temos uma raiz, uma história singular de vida. E como filhos e
filhas de Deus não é diferente, precisamos ter uma raiz, uma história de vida com Deus.
Várias vezes ouvi pessoas me chamando de “radical” e há princípio não gostava muito,
mas depois que descobri que a palavra radical significa “aquele que tem raiz” eu mesmo
comecei a dizer que sou radical. Vivemos muitas coisas na caminhada da nossa vida e
para permanecermos firmes, constantes precisamos ter raiz.
O salmista diz “Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do
Senhor...Ele é como árvore plantada junto a corrente de águas...”. Temos várias pessoas
na nossa vida, conversas e orientações diversas, mas a nossa segurança está em termos
raízes firmes que se nutrem da água do ribeiro para gerar vida.
Desenvolvimento: Devemos criar raízes arraigados na Palavra
1-As raízes não são vistas: É preciso separa alguns momentos para ficar a sós “em
secreto” com Deus, a fim de mergulhar na Palavra de Deus, o ribeiro, as águas, para
crescermos como árvores sadias.
2-As raízes são para se aprofundar: Peça para o Espírito Santo colocar o desejo de você
se aprofundar na Palavra de Deus.
3-As raízes são para armazenamento: Ao desenvolver o hábito de meditar na Palavra de
Deus, você encontrará um enorme e profundo reservatório de força e de esperança
divina, produzido e guardado para os momentos difíceis.
4-As raízes servem para apoio: Você quer permanecer forte no Senhor? Quer
permanecer firme contra as pressões da vida? O cuidado rotineiro de suas raízes pela
exposição à Palavra de Deus vai te transformar em uma pessoa de resistência
extraordinária.

Conclusão: Pessoas enraizadas na Palavra de Deus dá fruto, suas folhagens são verdes
e será bem-sucedido (Sl 1:3). Você deseja ter raízes firmes? Está disposto(a) a firmar
um compromisso com Deus? Então vamos orar
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Avisos:
-O Concílio que estava marcado para o dia 02/12, foi transferido para o dia 09/12.
Lembrando que concílio não é um convite para nós membros da igreja, mas sim uma
convocação.
-Férias (das reuniões semanais) de GE do dia 22/12/2018 à 20/01/2018. Quem precisar
antecipar lembre que o intervalo é de apenas um mês para o GE.

