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TEXTO: “Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos
como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E
aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito
intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus” (Romanos 8:26‐27 NVI).
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INTRODUÇÃO: Viver na presença é ver Deus invadir sua vida com revelação fresca e
poderosa com Sua glória através do Espírito Santo.
Deus pretende derramar o Seu Espírito Santo nos dias que estão por vir.
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1. Precisamos __________________________ diante de Deus cada pecado de nosso
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CONCLUSÃO: Apocalipse 3:6‐8
Deus está chamando você a um novo nível de intimidade. Se ousar atender ao Seu
chamado, Ele lhe revelará uma parte de seu caráter que você ainda não conhecia. Ele o
puxará para tão perto, que você respirará o ar rarefeito do Céu. O único caminho para
o lugar que Davi chamava de “esconderijo” é a porta da adoração centrada n’Ele,
quando você deixa de lado a distração e concentra seu corpo, alma e espírito em Deus.
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Acredito que esta geração está muito próxima de um avivamento, mas não quero ficar
assistindo ao Senhor passar pelas ruas em direção aos que, realmente, O querem. "Isto
vai acontecer em algum lugar, mas se não conosco, com quem, Senhor? Não queremos
nos satisfazer com Seus dons, por mais maravilhosos que sejam. Queremos o Senhor!"
A "equação do avivamento" ainda é a mesma:
"...se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar [morrer no altar do
arrependimento], orar e me buscar [a Sua face e não um avivamento passageiro
ou uma visitação momentânea], e se converter de seus maus caminhos, então eu
ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra" (2 Crônicas
7.14).
O Senhor não vai nos decepcionar. Ele vai permitir que O capturemos. Assim como um
pai permite que o filho sorridente e amoroso o capture quando brinca com ele, o Pai
celestial vai permitir que Seus filhos o "apanhem". Na verdade, justamente quando
você já estiver cansado, Ele se voltará para pegá‐lo. Ele quer ser capturado pelo seu
amor. Ele anseia por esse encontro. Ele sente falta desses momentos com o homem
desde o Jardim do Éden.
Tenney – Livro: Caçadores de Deus.
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1. Viver Leve é ter uma Vida Na Presença. Só assim podemos ser guiados pelo
Espírito Santo e ter uma vida abundante. Deus está te chamando para um novo nível
de intimidade. Como posso responder a esse chamado?
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O que você tem aprendido com essa série? Como tem influenciado em sua vida?
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AGENDA ICP – JULHO 2017
Sáb
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Chá de Boas Vindas
Sáb
17h00
Classes de Compromisso
Qua
20h00
Reunião de Liderança
SALA DE ORAÇÃO: TODA SEXTA‐FEIRA DAS 22H AS 00H
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