Saia da Caverna e suba o Monte. I Reis 19.9-13,15
Há momentos em nossas vidas que queremos nos isolar. Ficar sozinhos e não ver
ninguém. Também existem coisas que somente você sabe e mais ninguém. Esta é a
caverna da alma humana. Onde jogamos nossas tristezas e erros para ninguém ver e de
vez em quando fugimos para lá. O Senhor perguntou a Elias duas vezes “Que fazes aqui
Elias?”. E da mesma forma quando você entra na caverna Deus te pergunta “o quê você
está fazendo aqui?”. Vamos refletir sobre as ordens que Deus deu a Elias e saber o que
fazer quando entramos na caverna:
1- Você alguma vez recuou e se escondeu em vez de avançar?:
Comentários... v.11a “sai”
Nosso papel: 2 Tm 1.7.
Não fique curtindo depressão. Levante-se e saia desta caverna!
2- O que devemos fazer?: v.11b “põe-te neste monte perante o Senhor” A presença de
Deus, o lugar onde devemos estar. O monte é o lugar de ter experiência com Deus. Você
pode fazer de sua casa, da igreja ou qualquer lugar um monte de oração (Mateus 6.6).
Suba o monte da oração, Deus quer falar com você!
3- Deus nos quer em ação!!!: v.15,16 “vai”
Com isso Deus estava mandando Elias ir fazer o seu trabalho e não ficar questionando que
está sozinho. As mudanças acontecem através de nós. Não podemos ficar parados
esperando. Precisamos agir urgentemente. Quando a unção de Deus está sobre nós Deus
nos usa para contagiar outros com esta mesma unção.
O Senhor te usará para ungir e levantar outras pessoas! Gl 6.9-10
Pare de reclamar e reaja!
-CONCLUSÃO: Você não está sozinho!
Elias disse para Deus que estava sozinho, por isso estava na caverna e o Senhor lhe
respondeu que ele não estava só, pois Deus havia conservado sete mil pessoas que não
dobraram seus joelhos e nem beijaram o ídolo Baal.
Quando enfrentar crises, não fique na caverna. Saia e suba o monte de Deus. Seja um
servo e ajude o Senhor a levantar mais escolhidos. Você não ficará sozinho por que Jesus
mesmo estará contigo (Mateus 28.20) e levantará outros
Quebra-Gelo Estória sem fim

O Um participante começa a contar uma estória (bíblica por exemplo), a qual será
interrompida por palmas. Imediatamente, o colega do lado dá continuidade à mesma
estória.....
Avisos
Quinta feira 19:30h oração Encontro de Fé 20h
Domingo 7:30h aula de música 8:00h Oraçao

