O PRÓPÓSITO DE DEUS
[ Ler capítulo 5 de 2ª Crônicas ]
O único propósito da bíblia e de Deus é de formar uma
grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus, um corpo
para Cristo que é a igreja e um templo para o Espírito Santo, mas
para que isso aconteça devemos nos entregar a Ele.
V1 - Aponta para a obra final, que foi realizada por Cristo, na
obra da cruz do calvário, Davi aqui representa a figura de Jesus.
V2-5 - Chama a atenção para a palavra “CONGREGAR”,
congregar, ajuntar, reunir, a casa de Deus é local de congregar o
povo de Deus, Jesus nos atraiu com essa finalidade, Ele nos
reconciliou com o Pai.
V3b - esse fato aconteceu em Pentecostes.
V6 - Aqui há um princípio muito importante, que passa
despercebido, a obra do Senhor é realizada de dentro para fora,
ou seja, é no interior do homem que Deus trabalha, pois o
pecado habita no íntimo do ser, não é o fato de ser crente que
isso mudará e sim, se Cristo habita em nós.
V10 - No interior da arca, aqui é mostrado apenas a palavra de
Deus, hoje Deus não precisa mais usar de milagres para falar ao
seu povo, Ele usa apenas a sua palavra, que nEla há poder para
operar segundo a vontade de Deus, Ela é suficiente para operar
e reconstruir. Quando confessamos a palavra confessamos o
próprio Cristo.
V11 - Quem faz parte dessa obra são os que buscam a
santificação
V12 - E com isso seremos levados a ter uma vida de adoração.
V13 - Não podemos fazer nada sem a obra do Espírito Santo, e
a nuvem aqui representa Ele.

V14 - Deus faz reis e sacerdotes para a Gloria dEle. Só o sacerdote
podia entrar na presença do Senhor, hoje o Senhor nos fez sacerdotes e
nos deu permissão para entrar nos Santos dos Santos. Devemos
testemunhar sua presença em nossas vidas.
Olha, você é casa de Deus, Ap 1.9-18 devemos desejar desfrutar de Sua
presença, pois Ele é capaz de fazer o que ninguém pode fazer.
Lembre-se, você é templo do Senhor.

Deus os abençoe e um Excelente GF.

JUNTE-SE A NÓS
R. Marquês do Pombal 925, Santo Amaro. www.ifamiliacrista.com.br

GRUPOS FAMILIARES
Os Grupos Familiares acontecem nas Terças-feiras, Quintas-Feiras, Sextas
e Sábados. Consulte a lista de Grupos Familiares no site da Família e faça
parte de um Grupo Familiar.

NOSSAS REUNIÕES
Domingos 09:00hrs EBD – 10:00 Culto Manhã – 18:00 Culto Adoração
Terças-Feiras 15:00 hrs. Oração de Mulheres Quartas-feiras 19:30 Culto
de doutrina Sábados 07:00 Oração de homens.
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