LOUVOR
Façam um louvor a Deus se não houver quem toque pode ser mecânico mesmo, com no
máximo duas músicas!
QUEBRA GELO
Fica a critério do ministro de compartilhamento!
O CUIDADO DE DEUS NA TRAJETÓRIA DA NOSSA VIDA
TEXTO BASE (leia o texto)
ÊXODO 14:13-14
Moisés, porém, disse ao povo: Não temais; estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje
vos fará; porque os egípcios, que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará
por vós, e vós vos calareis.
A VIDA CRISTÃ NÃO É UM PARQUE DE DIVERSÃO E SIM UM CAMPO DE BATALHA
EXPOSIÇÃO DO TEXTO
•
•
•
•
•
•

Moises mostra a salvação que vem do Senhor!
Quando Deus revela sua vontade ele leva em conta sua maturidade.
Maturidade não é envelhecer!
Em nossa vida cristã estamos amadurecendo ou envelhecendo na fé?
Envelhecer na fé nos trará danos irreparáveis.
Amadurecer na fé nos fara alcançar os céus!
ONDE DEUS SE REVELOU AOS ISRAELITAS? NO DESERTO!

Quando Deus nos leva para o deserto ele deseja gerar relacionamentos, é lá que o
conheceremos e ele nos revelará sua vontade!
•
•
•

O deserto, lugar de contrastes: frio, quente, seco, árido, ermo.
O deserto lugar de passagem, não é lugar para se viver ou morrer.
No deserto lugar de milagres: Provisão material, Alimento, Água.
Deus, é provedor da vida, Mateus, 6:25-30
Filipenses, 4:6-7

DEPENDENCIA
•
•
•

Ansiedade apodrece a graça de amanhã
O medo que tenho do amanhã que o senhor seja funciona na minha vida
É preciso crer, acreditar

LEIA O TEXTO BIBLICO

Hebreus 11:1 - Ora, a fé é o firme fundamento das
coisas que se esperam, e a prova das coisas que
se não veem.

É preciso convicção que Jesus veio morreu e ressuscitou e certeza que ele voltara.
Como já foi dito, o deserto não é lugar de se morrer, mais de se contemplar!
•
•
•

A glória de Deus
O milagre
A provisão
O MILAGRE

Só ocorre em meio ao caos, diante do improvável, e é possível viver isto hoje! Basta acreditar!
A FÉ
Está escrito: De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17
Como a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a desconstrução desta também ocorre por meio de
pessoas malignas na internet e tv, que deturpam a palavra de Deus pondo em dúvida o poder o
amor, a graça de Deus. No livro de Gêneses, satanás deturpou a verdade da arvore, colocando
Deus com mentiroso, para Eva.
QUAL A DIFERNÇA DE ISREAL NO DESERTO PARA CONOSCO?
TODA DIFERENÇA!
Israel tinha uma nuvem para contemplar, temos o Espirito Santo de Deus que habita em nos, mas
porque ele não é operacional em nós? Por não darmos a ele o devido valor. Temos nos ferido,
com mentiras, calunias, intrigas, como está escrito em 1Co 3:2, somos carnais.
QUAIS SÃO AS CONSEQUENCIAS DE TUDO ISSO?
•
•
•
•

Ficamos cegos, para poder vê-lo operar em nos
Não o tocamos e não somos tocados por ele
Não temos a provisão que precisamos
E vivemos ainda como escravos do pecado
CONCLUSÃO

Oscar Wide disse: “..., viver está relacionado com a intensidade, com os valores que você vai
abraçar para construir a história da sua vida, tem a ver com você tomar o rumo da sua vida em
suas mãos. ” Existir não foi uma opção sua, mas viver sim então viva com a intensidade de um
relacionamento vivo para com Deus.
Benjamim Disrael disse: “ A vida é muito curta para ser pequena”
Machado de Assis disse: “ Vida sem luta é como um mar morto”
Portanto viva desfrute do seu relacionamento com Deus e ele será seu provedor até que chegue
de fato na nova Jerusalém que está por vir.
Fazer uma oração pelas pessoas: (Sugestão)

