TEXTO JUIZES 6; 6-26

03/02/2019

OBEDECER AO
CHAMADO DE DEUS

Introdução: O Senhor envia um anjo para falar com Gideão, ordenando-lhe que fosse liberar o povo
da mão dos midianitas e no capitulo 15, Gideão mostra toda a sua insegurança , quando não crê que
é capaz, porque é um improvável, veio de uma família insignificante e ainda era o menor de sua casa.
Assim como gideão todos nós somos chamados para missões. Em Mc 16:15 vemos a ordem de
Jesus a todos os cristãos.” Ide e pregai o Evangelho a toda criatura”.
E também como ele, muitas vezes, não nos achamos capazes de fazer coisas grandes para o
Senhor, mas precisamos saber que há em nós um poder , o poder de Deus que nos capacita a irmos
muito mais longe do que podemos pensar sobre nós mesmos.
Deus nunca iria nos mandar fazer algo que não fossemos capazes! Ele sempre nos capacita primeiro.
Em relação a missões podemos fazer 3 coisas.
•
Orar
•
Sustentar
•
Ir ( ser enviado )
Essas são três maneiras de fazermos missões igualmente importantes diante de Deus, porém para
que isso aconteça de fato cada um deve assumir o seu papel.
•
ORAR: A Palavra de Deus diz que muito pode a oração do justo. Há poder para movermos o
mundo espiritual e alcançarmos pessoas do outro lado do mundo , livrando-as até da morte por uma
simples intercessão. Também gerar em oração mantenedores para abençoar nossos irmãos.
•
SUSTENTAR
Em 1 Cor. 9.1 – 14 Paulo nos fala que é digno sermos supridos pelo nosso trabalho. Apesar dele
naquele momento não estar utilizando desse direito pois ele tinha uma profissão e se valia dela para
fazer a obra. Mas em outros momentos ele sim recebeu doações que o sustentaram a ele e a seus
seguidores no caminho da evangelização dos gentios.
É nosso dever como cristãos servir uns aos outros e priorizar a vontade de Deus abençoando aqueles
que largaram tudo e se disponibilizaram a viver longe de suas famílias, País abrindo mão de seu
ganha pão rotineiro para levar o amor de Deus a humanidade.
•
IR
Precisamos aprender a ouvir Deus e obedecer ao nosso chamado. Deus sempre fala se estivermos
dispostos a ouvir e obedecer. É Ele que nos chama e nos envia no tempo dEle.
Você está disposto a assumir o seu chamado? Qual é o seu lugar em missões?

Avisos:
ATENÇÃO : Nossa Escola Dominical começou! E foi benção. Se vc perdeu pode começar neste próximo domingo
– SE QUISER ADQUIRIR AS REVISTAS DOS MÓDULOS, estaremos vendendo no domingo, ou na secretaria da
igreja no valor de R$14,00, e o pagamento é feito no ato da entrega.
REEMPACTO- Dias 15, 16 e 17 de fevereiro, as inscrições para os encontristas estão no nosso site
www.metodistavalentim.com.br, lá você tem a opção de boleto bancário/ cartão de crédito/ cartão de débito.
Mas atenção a opção de boleto bancário é somente até o dia 11/02, depois somente cartão de crédito. Para os
servos a inscrição será feita no balcão de informações.

TEMPO DE ORAÇÃO: TODOS OS DIAS DAS 6: AS 6:30H – DE SEGUNDA A SABADO Oração na igreja
TORRE DE VIGIA toda 5ª feira das 7h as 22h
Oração pelas nações: todos os dias das 14h as 17h – ORAR/ENVIAR/SUSTENTAR

.

