O PROPÓSITO DE DEUS
TEXTO: Efe 1:10

1 – Em que consiste o propósito de Deus?
R - Efe 1:3-14 – O Propósito de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas.
Só assim o governo de Deus pode operar de novo sobre o homem.




A única maneira de Deus voltar a governar é estando presente no próprio homem.
Efe 3:11 - Este propósito é um propósito eterno.
O propósito de Deus é em Cristo e não conosco.

2 - Efe 2:10 – Não fomos destinados para a paralisia mas para boas obras em Cristo.
Para cumprir o propósito de Deus preciso entender duas coisas:



Em COMO vamos viver nossa vida. (Fazendo a vontade do Pai em Cristo)
E a partir de ONDE vamos viver nossa vida. (A partir desta Natureza de Cristo)

3- A igreja é a família de Deus, o Israel de Deus, o povo de Deus, por isso como Igreja
estamos predestinados para um propósito.
Rom 8:28-30-Deus deseja ter uma FAMILIA de muitos FILHOS parecidos com Seu FILHO
(Cristo).
4 – Qual é o maior impedimento para não se cumprir o propósito de Deus?
R - Nossa vida no centro é a maior causa de impedimento para a formação de Cristo.
Quando podemos ver que estamos no centro?




Quando queremos resolver e atuar segundo nossa própria força e vontade.
Quando buscamos independência do viver no propósito que Deus já estabeleceu.
Quando nosso foco é qualquer outro que não seja cooperar com o propósito de Deus.

Somos chamados a viver uma vida com um só propósito: Cristo sendo o centro de tudo,
inclusive de nossas vidas. Que possamos ver a imagem de Cristo sendo formada em nós.
Avisos:
1 – Participe das reuniões de oração aos Domingos as 18h. Nosso lugar como Igreja é em
oração.
2 – Mulheres se reúnem nesta terça ás 20h. Não deixe o tempo passar, venha crescer na
graça e no entendimento da palavra.
3 – Festival de sopas – Sábado dia 01 de Julho ás 19h. Toda a renda será destinada ao projeto
mantenedor. Convide seus amigos. Vagas limitas. Garanta seu ingresso.

