Título: EXPANDINDO MINHA VIDA INTERIOR.
Ministrado pelo Pastor Enoc Pinheiro de Góes em 17 de Fevereiro de 2019.

João 9:1-7
INTRODUÇÃO
Lemos nos evangelhos sobre vários milagres que Jesus realizara. E esse texto de João retrata a cura que Ele operou na vida de um
cego de nascença.
PERGUNTA: Você pode compartilhar um milagre que Jesus realizou na sua vida? (pode ser de cura, financeira, familiar, etc)

RESUMO DA MENSAGEM
Vamos aprender 4 coisas importantes através desse texto
1. Alguém precisava de um milagre (V.1): Naquele momento o cego precisava de um milagre, o da cura.
2. Jesus estava presente (V. 4,5): Muitas pessoas conheciam o cego e tinha contato com ele, mas foi a presença de Jesus que
mudou a sua história.
3. As pessoas julgaram (v.2): Naquela época acreditava-se que quando alguém nascia com uma deficiência era porque havia
pecado. Isso mostra que sempre haverão pessoas que nos julgarão.
4. Nem todos se alegrarão (V 8-18): Jesus realizara o milagre da cura e em vez das pessoas se alegrarem com a vista que o
cego recebera, as pessoas começaram com questionamentos, agirem de forma religiosa e não se alegraram com o milagre.
PERGUNTA: Vivemos em um mundo onde as pessoas julgam e não se alegram com o sucesso do outro.
a) Como VOCÊ se sente quando alguém te julga?
b) Como VOCÊ se sente quando as coisas dão certo para o outro e não para você?
CONCLUSÃO
No culto de domingo o Pr. Enoc, usado por Deus, chamou algumas pessoas específicas para receberem o toque de Deus. Mesmo que
você não tenha sido “chamado de forma específica” todos podem receber nosso milagre, afinal, o que faz a diferença é a presença do
próprio Espírito. Então, não fique chateado se não foi você. Afinal, somos uma família e nos alegramos com os que choram e com os
que se alegram.
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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.

CENTRAL ELEVE: Inicia dia 11 de Março. Inscrições Abertas! Cursos de Gestão Financeira, NT, etc.
** Vamos estar Orando e Jejuando para que nossa célula tenha uma atmosfera de... FÉ, ALEGRIA E AMOR.**

