Estudo nº 28

A PRESENÇA DE DEUS
QUEBRA-GELO
Você já esteve na presença de Deus? Já teve um encontro com Deus?
TEXTOS MOTIVADORES:
I Crônicas 13:14
INTRODUÇÃO
Muitas pessoas desconhecem que hoje é possível viver na presença de Deus. Vivem preocupadas com tantas coisas que
acabam esquecendo-se de buscar a Deus e de procurar viver em sua presença.
Outros, mesmo sabendo que podem ter uma vida na presença de Deus, desprezam essa possibilidade e dedicam seu
tempo a outras coisas. Mas por que buscar a presença de Deus é tão importante assim para nossas vidas? Por que devemos nos
dedicar a conhecer e andar com Deus?
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
1. A PRESENÇA DE DEUS TRAZ BÊNÇÃO E PROSPERIDADE
No texto de I Crônicas vemos que Deus abençoou a Obede-Edom e a toda a sua casa por causa da presença da arca da
aliança na casa dele. A arca era um símbolo da presença de Deus no meio do povo. A presença de Deus na casa de Obede-Edom
traz prosperidade e bênção, na nossa vida não será diferente.
2. A PRESENÇA DE DEUS TRAZ CURA, LIBERTAÇÃO E SALVAÇÃO (MARCOS 1:32-34)
O texto de Marcos mostra que traziam os enfermos e endemoninhados a Jesus e Ele curava e libertava. A presença de Deus
fará o mesmo com sua vida. Ela te trará cura e salvação.
3. A PRESENÇA DE DEUS TRANSFORMA NOSSA VIDA (II CORÍNTIOS 3:18)
Muitas pessoas tiveram sua vida mudada para melhor por terem um encontro com a presença de Deus ou com Jesus. Você
quer que sua vida seja mudada para melhor? Você precisa viver na presença de Deus.
CONCLUSÃO
Você gostaria de mudar sua vida para melhor? Você precisa da presença de Deus. Muitos encontram a Deus, mas não
querem deixar o que os separa Dele. Não querem abandonar seus pecados que os separam de Deus. Você gostaria de deixar
tudo que te impede de viver junto a Deus? Quer viver na presença de Deus? Quer a ajuda Dele para isso? Levante a mão, vamos
orar.
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AGENDA
 42 dias de Jejum e Oração: Família, consagração pessoal, etc. 10/05 à 21/06. Às segundas-feiras, monte às 19:30;
 CTED: Módulos Caráter de Cristo e Conhecendo a Visão. De Junho à Dezembro;
 3º EMPacto: 10 à 12 de julho. Faça sua inscrição junto aos líderes de células;
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