Título: O DESPERTAR PARA UMA NOVA VIDA.
Ministrado pelo Pastor Enoc Pinheiro de Góes em 12 de Novembro de 2017.

2 Coríntios 4:1-4, Mateus 11:28-30
INTRODUÇÃO
Estamos vivendo tempos de muitas incertezas e decepções, o mundo está mal em muitos aspectos, está preso em mentiras e
enganos revelando assim que as pessoas estão dormindo espiritualmente. É necessário experimentar o despertar de Deus.

RESUMO DA MENSAGEM
1. Áreas que o inimigo adormece e cega as pessoas (2 Coríntios 4:4)
 Emocionalmente: depressão, complexo de inferioridade, mágoas do passado, vivem presos ao passado.
 Familiar: Perda do interesse pela família, ausência dos pais, valorização dos amigos, mas fracassado nos relacionamentos
familiares
 Financeira: Não faz nada para crescer, não se esforça e vive conformado.
 Ministerial: Perderam o amor em servir ao Senhor servindo o próximo
PERGUNTA: Fale qual área da sua vida você precisa ser despertado.

2. Como despertar desse sono (Efésios 5:14, Romanos 13:11 e Eclesiastes 11:4)





Ter desejo: Muitas pessoas precisam mudar, mas não querem.
Tenha fé: Creia que Deus te ajudará
Tenha atitude: Saia da zona de conforto, Deus espera de nós uma atitude
Busque a Deus de coração (Jeremias 29:12,13)

PERGUNTA: Fale qual dessas 04 você precisa se empenhar mais.
CONCLUSÃO Hoje Deus marcou na eternidade este dia para despertar você e mudar a sua vida, Ele diz: “vinde a mim todos estais
cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei.” Tome posse do que é seu por direito conquistado na cruz, dê um basta e rompa com
os domínios de satanás, deixe Deus despertar você para uma Nova Vida.

Equipe de Ajuda Pastoral: ÁREA PR. PAULO





CULTO DE CELEBRAÇÃO: Todo domingo às 09h00 e às 18h00 / TADEL: Toda terça-feira as 19h20 no TABERNÁCULO.
CULTO DA VITÓRIA toda quinta-feira as 20h00 no Tabernáculo / ORAÇÃO: De 2ª a 6ª feira ás 06:30h na Tabatinga.

FESTA DA GLÓRIA: Dia 15 de Novembro no Ginásio Moringão a partir das 15h00
CONFERÊNCIA DO ESPIRITO SANTO: Pr. Judá Bertelli e Davi Silva - Dias 20 e 21/11 as 19h30,Tabernáculo. R$10,00

