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Nº 457
“Uma igreja-família, vivendo o amor de Cristo, alcançando
O próximo e formando discípulos”.

Quebra Gelo
Qual foi o maior tombo e machucado que você já teve em sua infância? Como foi socorrido?

Ministração
O VALE DE OSSOS SECOS
A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos.
Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os
ossos estavam muito secos.
Ele me perguntou: "Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? " Eu respondi: "Ó Soberano
Senhor, só tu o sabes".
Então ele me disse: "Profetize a esses ossos e diga-lhes: ‘Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor !
Assim diz o Soberano Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida.
Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele; porei um espírito em
vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor’ ".
E eu profetizei conforme a ordem recebida. E, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de
chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso.
Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles.
A seguir ele me disse: "Profetize ao espírito; profetize, filho do homem, e diga-lhe: ‘Assim diz o Soberano
Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam’ ".
Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles; eles receberam vida e se puseram de pé.
Era um exército enorme !
Então ele me disse: "Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: ‘Nossos ossos
se secaram e nossa esperança se foi; fomos exterminados’.
Por isso profetize e diga-lhes: ‘Assim diz o Soberano Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e
fazê-los sair; trarei vocês de volta à terra de Israel.
E, quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor.
Porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês
saberão que eu, o Senhor, falei, e o fiz seus companheiros, palavra do Senhor’ ".
Ezequiel 37:1-14
Vejam! O braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não
possa ouvir.

Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus; os seus pecados esconderam de vocês o rosto
dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías 59:1,2
O pecado havia destruído o povo de Deus e agora estavam como mortos.
Tudo o que foi escrito, foi escrito com um propósito as próximas gerações. Isto inclui a cada um de nós.
Sendo assim este texto é a boca de Deus falando com a gente.
Diante do quadro de morte, até o profeta ficou assustado, mas ele sabia que para Deus NADA É
IMPOSSÍVEL.
O pecado que cometemos ou cometeram com a gente, matou áreas de nossa vida que precisam de um
milagre de cura e ressurreição.
O pecado afetou nossa identidade e acabamos ficando reféns de maldições lançadas contra nós.
Mas na cruz o nosso Senhor Jesus alterou a nossa identidade.
Procure localizar no Capitulo 1 de Efésios qual é nossa nova identidade conquistada em Cristo Jesus.
Vemos neste capítulo que fomos: Escolhidos, Santos, Predestinados, Redimidos, tornado Filhos de Deus,
...
Eu sou aquilo que a Bíblia diz que Eu sou e ponto final.
Não importa o que falam ou falaram a nosso respeito, pois Deus e sua palavra estão acima de TUDO e de
TODOS.
Use o poderoso nome de Jesus para lutar contra todo ataque do inimigo em sua identidade.
ÃO
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Projeto “Conhecerá a Verdade” 2019
Mês - Livro de Leitura e Meditação.

Agosto – Ezequiel
Setembro – I e II Pedro
Outubro – Daniel
Novembro – Judas + Provérbios
Dezembro – Oséias + Jonas

20 a 22 de Março de 2020

Encontro de Casais – Casamento Sagrado
FAÇAM SUAS INSCRIÇÕES!

Mês de Agosto

Curso: Maturidade Cristã

Às Segundas Feiras às 20h

CG – SÃO MATEUS

Mês de Agosto

IDE – Treinamento – SIGA – ME

Domingo às 08h

CG – SÃO MATEUS

Sábado das 07h às 08h

Reunião de Oração

Domingo das 08h às 09h

Sedentos Por Deus

Siga-Nos nas Redes Sociais
@CGSAOMATEUS
Conto com vocês! No amor de Cristo, Pr. Davis Mosço.

Estamos de Novo Endereço!
Rua Forte do Rio Branco n. 854 - Fone: 11- 2962 3945 - cgsaomateus@cgsaomateus.com.br

