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QUEBRA-GELO
Qual foi a maior loucura que você já cometeu em sua vida? Conte também alguma loucura que alguém (por
amor) fez por você.
Durante as próximas semanas refletiremos sobre um estilo de vida louco, um AMOR diferente, encorajador,
inovador e que, principalmente, AGRADA A DEUS! ESTE LOUCO AMOR DEVE GERAR EM NOSSAS VIDAS:
- Generosidade (Capacidade de doar tempo, dinheiro, atenção e talentos à Deus e as pessoas)
- Sacrifício (Trocar o conforto pela dor, pela dependência em Deus),
- Renúncia (Abrir mão de sonhos, planos, ideias, para cumprir a vontade de Deus)
Você começa a entender que foi flechado pelo cupido do louco amor quando estes valores começam a
aparecer e a se fortificar em sua vida. A primeira reflexão a respeito deste Louco amor é a maneira como
nos relacionamos com Deus. Especificamente, a forma como conversamos com Ele. ORAÇÃO!
PERGUNTA: Você acredita no poder da oração? Quanto tempo do seu dia você separa para orar e conversar
com Deus?
3 FORMAS DE ORAR PARA DESPERTAR UM LOUCO AMOR
1) PEÇA AO SENHOR PARA QUE VOCÊ POSSA CONHECÊ-LO MELHOR
Leia Filipenses 3.10 e Colossenses 1.10. Esse deve ser um dos alvos da nossa vida. Conhecer mais a Cristo!
Quando em oração apenas descarregamos em Deus os nossos desejos como se Ele fosse um empregado
espiritual ao nosso serviço, deixamos de conhecê-lo e perdemos tempo falando demais. Nossa cultura influencia
a maneira como nos relacionamos com Deus. Queremos tudo rápido, fácil e sem sacrifício. Com Deus fazemos o
mesmo. Se você ainda não aprendeu a orar, a palavra para sua vida hoje é: PARE DE ORAR DO SEU JEITO E
DESEJE ARDENTEMENTE CONHECER A CRISTO! DEUS ESTÁ PROCURANDO PESSOAS QUE QUEIRAM CONHECÊLO.
PERGUNTA: Quem é o assunto principal nas suas orações, você ou Deus? Quem fala mais você ou Deus? Você
ouviu a resposta de Deus em relação ao que você pediu hoje? Como você sabe que tem ouvido a voz de Deus e
não somente a sua?
DEUS QUER SE REVELAR A VOCÊ DE FORMA ESPECIAL ATRAVÉS DO SEU TEMPO DE ORAÇÃO!
2) TRAGA A SUA MENTE DURANTE SUAS ORAÇÕES O QUANTO DEUS AMA VOCÊ - João 3.16
Isto é ou não é um LOUCO AMOR? Ele te ama todos os dias sem parar! Faça disto a sua definição de vida todos
os dias.
PERGUNTA: Como você percebe o amor de Deus pela sua vida diariamente? Você consegue sempre se
lembrar e agradecer a Ele por tão grande amor?
3) REAFIRME OS ATRIBUTOS DE DEUS EM SUAS ORAÇÕES
Deus é SANTO: Apocalipse 4.8 / Deus é ETERNO: Salmo 102.12 e 27 / Deus é ONISCIENTE:
Salmo 139.11-12 / Deus é ONIPOTENTE: Colossenses 1.16 / Deus é JUSTO: Salmo 7.11
4) ENTRE NA SALA DO TRONO DE DEUS EM SUAS ORAÇÕES Hebreus 4.16
O fato de Deus estar sentado no trono me diz uma verdade muito direta e forte: Só Deus pode ser louvado! Por
isto, Eu, vontade, carne, necessidade, fora do trono do Senhor! Sabe qual é o seu problema, você está sentado no
trono de Deus.
Peça perdão pelo orgulho, julgamentos, prepotência. Entronizem a Deus.O maior alvo de sua vida é APONTAR
para Deus! Viva para glória de Deus, Ele é eterno. ELE É TUDO!
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