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Celebração de domingo, 17 de fevereiro de 2019.
Pr. Jesuel Machado (manhã) | Pra. Ione Gravito (noite)
O PODER DO SECRETO
Série 40 dias de Oração
Estação: Cultivo | Propósito: Comunhão | Ministério: Profetas
Texto: “Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar.
Ao anoitecer, ele estava ali sozinho.” Mateus 14:23

“A primeira tarefa de cada cristão é orar. Pura e simplesmente.”
Oswald Chambers
• Para viver o poder do secreto em sua vida:
1. CRIE ESPAÇO EM SUA AGENDA PARA O SEU TEMPO NO SECRETO.
Lucas 5:15-16
2. VENÇA AS DISTRAÇÕES DA MENTE NO SEU TEMPO DE ORAÇÃO.
Marcos 1:35-37
3. INVISTA TEMPO PARA OUVIR A DEUS. Salmos 81:13,14-16
4. LIBERTE O SEU TEMPO COM DEUS. Hebreus 10:19
5. DEIXE O SECRETO TIRAR OS SEUS APARENTES ATRASOS.
Mateus 14:24-25
6. CONSTRUA À PARTIR DA VOZ DE DEUS. Atos 10:19
7. SAIA DO SECRETO PARA REINAR COM CRISTO NA TERRA.
Hebreus 5:7. Mateus 6:18b

Conclusão: “Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em
lugares secretos a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de
Israel, que o chama pelo nome.” Isaías 45:3
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O secreto com Deus é poderoso, pois é o exemplo que Jesus nos deixou. Deus
está no secreto e ali nos recompensa. Quem foca no secreto, não se confunde.
Estamos com Deus o tempo todo, mas não estamos a sós com Ele o tempo
todo. Quem só O ouve no agito, confunde sua voz com outras, como a pressão,
circunstâncias, pessoas e necessidades. Um tempo só com Deus nunca pode
ser suprimido por nenhuma outra atividade. Quem ouve a Deus só no agito,
confunde Sua voz com outras vozes.
Jesus estava ficando cada vez mais conhecido e as pessoas que tinham
enfermidades, os curiosos, os religiosos preocupados com o alvoroço, todos
estavam de olho Nele. Tinha gente procurando Jesus, pressionando e
querendo que Ele ficasse refém de diversas demandas, mas Jesus criava espaço
na sua agenda para o secreto.
Vida agitada sem tempo no secreto com Deus é uma tragédia anunciada!
Troque seus desejos por suas prioridades. Você sempre terá tempo para aquilo
que for prioridade para você. Não espere sobrar tempo para o secreto, decida
priorizar o seu tempo com Deus e depois decidir o que você vai fazer com o
que sobrar.
Ouvir a Deus vai te dar relevância, e quem tem relevância se torna requisitado,
precisa proteger seu tempo no secreto.
Quem tem tempo de sobra é quem tem uma vida pequena, vazia e irrelevante,
Deus não tem isso para você. Se você andar com Deus, vai ter uma vida
ocupada, por isso, aprenda a liderar a si mesmo, a sua agenda e as suas
prioridades.
Não transforme a oração e a consagração em algo que ele não é. Descubra e
viva o prazer da presença de Deus. A recompensa do secreto é Reinar em vida.
Quando você sai do secreto, você sai para reinar. Você sai com a visão e a
influência do céu sobre sua vida para transformar realidades na terra.
Criar um hábito envolve uma luta pessoal e intensa. Lute pelo que importa, e
eleve suas conquistas!
Para Compartilhar em Grupo:
1. Com uma rotina agitada, como priorizar o secreto?
2. Como a vida de Jesus te motiva a ter uma vida de oração?
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AGENDA ICP – FEVEREIRO 2019
Sábado
9h
Curso Líder Coach – Academia Flecha
Sábado
19h30
Keep Calm - Follow
SALA DE ORAÇÃO: TODA SEXTA-FEIRA DAS 22H AS 02H

