Oração Salmo 113
EBD 23-10-2016 Pr.Douglas
O poder da oração e a comunhão com o Pai.
Louvar ao Senhor, este é o chamado, os servos do Senhor devem
louvar o Seu santo nome constantemente, mas também devem ter o
cuidado para não está chamando seu nome em vão.
A atitude de louvar ao Senhor vai muito além de apenas
pronunciar o seu nome, e devemos aprender isso, desde o nascer do sol
até o recolher dele, ou seja, do amanhecer ao anoitecer seu nome deve
ser louvado.
Nossos olhos devem estar atentos a beleza de Deus, e com o
coração grato pelo que os olhos contemplam, o fato de estarmos vivos já
motivo suficiente para o adorarmos com uma vida oração, muita gente vê,
mais não enxergam a grandeza de Deus em suas vidas, e enxergar é
muito mais que ver.
Por que te abates o minha alma? Devemos ter o desejo de
bendizer o nome do Senhor, independente das circunstancias, V1-3,
apenda a não murmurar, esse é um grande desafio para os filhos de Deus
nos dias de hoje, V4-5 , o Senhor é excelso acima de qualquer coisa na
terra, não há ninguém superior a Ele, Deus tem o controle, e nós devemos
descansar, nos acalmar,? por que te abates então?
V6-7, Nosso Deus se inclina para ver o que se passa na terra, o
que acontece com seu povo, Deus se preocupa com seus filhos, Ele tem
cuidado de nós IPe 5:7, Deus se preocupa com o seu problema, V8, Deus
está atento a sua vida e vai te colocar junto aos príncipes, Ele te exaltará e
tu será conhecido como filho de Deus altíssimo.
Confie no Senhor, e comerá ao lado do príncipe dos príncipes , o
Rei dos Reis, não temas e nem te assustes, espera em Deus e Ele tudo
fará.
V9- Deus te honrará e tua posteridade levará teu nome e o temor
do Senhor o acompanhará. Assim como o Senhor honrou a estéril com
filhos, e esse era a pior vergonha tanto para o homem como para a mulher

naqueles dias, Ele também te levantará e fará caminhos onde não existe, e todos
verão quem é o nosso Deus. Deus nos fez para sermos servos alegres, assim
como são as mulheres mães de filhos, devemos olhar para esse Deus excelso com
confiança, pois Ele é Deus e sabe todas as coisas, sabe a hora de abençoar seus
filhos, seja firme, forte e corajoso pois Deus é contigo.

JUNTE-SE A NÓS
Avenida Norte 1302 Santo Amaro, www.familiacrista.com.br
GRUPOS FAMILIARES
Mangabeira Rua do Rio, 14 3443-3486 - Mª de Lourdes
Betel-Rua da Fundição,20 apto. 602 3222-6105- Dielú
Beberibe- Rua Garapeira, 12,P.Madeira 3443-9935 - Valter
Boa Viagem- Av.Fernando Simões B.50 ap1503 8844-0349 - Luciane
Bomba do Hemetério- R.Châ de Alegria, 283 3449-2162 - Tânia
Casa Amarela- 2ºTravessa C.Selva,81 3269-4732 - Adriana
Jardim Paulista- R.90, 25, Paulista 3487-9228 Rogério - Alto José do PinhoR.Ametista, 25 3441-6487 - Fátima
Rio Doce- R.20, 50, 5ªetapa-Paulista 8897-2040 - Péricles
Santo Amaro 1-R.Tamoios, 265, 1ª 3222-7462 - Amaro
Santo Amaro 2-R.Tauã, 196 8312-9116 - Beatriz
Santo Amaro 3-R.Agamenom Magalhães,20 8601-4692 - Flávia
San Martin- R.Estudante Farias Brito, 134 8752-5523 – Adriano
NOSSAS REUNIÔES
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.
DIAS GRUPOS FAMILIARES
Terças-feiras, Quintas-Feiras, Sextas e Sábados, participe, faça parte de um
GRUPO FAMILIAR, procure-nos e saiba como participar, veja qual grupo fica melhor
para você e sua família. Mais de Cristo e menos de nós, seja esse nosso desejo.
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