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Laço de Misericórdia e de
Iniquidade
Introdução: o que nos prende? Deus dialoga com seu povo
e os chama para um relacionamento.
Deus escolheu a Israel como um filho e não como uma
prostituta: A identidade de Israel é de filho, mesmo tendo a
conduta de uma prostituta, que se deixa enredar por muitos
amores. Israel era um filho desviado em seu coração, posto
em uma condição de servo do pecado.
Deus ensinou a seu filho como andar: Certamente o Senhor
deu a seu filho, as instruções e os conselhos para que este
pudesse lograr de prosperidade e paz. O cuidado de Deus
por meio de seu conselho.
Deus ama seu filho: mesmo um filho desviado em seu
coração atraiu do Senhor misericórdia. O amor de Deus por
nós é pleno e abundante, não esta no fato do que deixamos
de fazer ou o que fazemos o termômetro do amor de Deus.
Deus é um pai que quer ter relacionamento conosco.
O coração pode estar amarrado em laços de iniquidade: um
coração não tratado e em paz, trás confusão em nosso
caminho. Simão estava distante do proposito de Deus no
coração, mesmo tendo sido batizado e de estar no
discipulado de Filipe.
Conclusão: Deus está sempre nos chamando para um
relacionamento íntimo, às vezes somos como uma criança
recém-nascida, onde entendemos o amor por aquilo que
ganhamos, ora somos como adolescente que quer viver sua
independência dos pais, porém precisamos ser como filhos
maduros, estes são constantes, pois conhecem seu
chamado e propósito e andam em um relacionamento de um
jugo igual com o Senhor, isto é, dá o seu tudo e entende que
não consegue viver fora deste amor, relacionamento com o
Pai. Vamos orar!

Avisos:
Se liga nas nossas programações:
toda QUINTA FEIRA – TORRE DE VIGIA
venha ter um tempo de intimidade
com o PAI.

NOVA DATA -Atenção
Empacto kids 9, 10 e 11 de novembro
inscrições no balcão de informação.
FRUTO FIEL – será dias 12, 13 e 14 de
outubro em Itaperuna

RESGATE- dias 19 e 20 de outubro,
inscrições no balcão de informações.
Você que vai trabalhar no resgate,
faça sua inscrição para podermos nos
organizar melhor.
FESTA DAS ÁGUAS 25 de novembro

Todas as terças e quintas funciona no
escritório da Igreja, o projeto
.
FLORESÇA. Mulheres ajudando
mulheres.

