LIÇÃO #14/2022
A PALAVRA, O VERBO VIVO, MINHA VIDA E O UNIVERSO
Tudo que foi criado pela Palavra é afetado pela palavra
Universo é uma palavra composta que expressa “um só verso, uma só palavra”. Tudo que existe foi criado
pela Palavra, por isso, toda a criação pode ser identificada como universo; um só verso.
Somos a Igreja, o Corpo de Cristo, nossa missão é fazer a obra de Deus. A proclamação do Evangelho é
nossa responsabilidade, nossa participação nos planos do Senhor e Seu Reino. Revelar Jesus ao mundo é
ação natural da Luz; somos a luz e o sal do mundo! Proclamamos a Palavra, e tudo que foi criado pela
Palavra é afetado pela palavra. O universo é afetado pela Palavra e pelas palavras que proclamamos.
Mateus 5:13
Quem proclama? A Igreja; eu e você, membros do Corpo. Quem é a Igreja? Aqueles que foram realmente
salvos, nasceram de novo, caminham em aliança e são guiados pelo Espírito Santo. I Cor 12:12
Qual é a palavra que está implantada em você? Qual é a palavra que sai da sua boca diariamente?
O quanto o Espírito Santo guia sua vida? Como você atua profeticamente, “palavriando” diante
de cada circunstância e necessidade no dia a dia?
Estamos sendo edificados com ensino, conhecimento do Reino e dos planos de Deus. Essa mensagem
recebida nos torna responsáveis. Não na força do nosso braço, mas no poder do Espírito Santo, portanto,
cabe a cada um de nós as iniciativas, a ordenação das prioridades da vida, para sermos ministros,
sacerdotes de Deus diariamente, vivendo e proclamando a Palavra, o Verbo vivo. I Tim 3:14 a 16
Nesta semana, vamos responder uns aos outros no pequeno grupo ou diretamente aos nossos líderes
espirituais, sobre como estamos vivendo nossa vida cristã. Portanto;
QUEM ORA POR MIM? / Que tipo de relacionamento tenho desenvolvido na igreja local?
O QUE TENHO PROFETIZADO? / Qual a minha visão acerca das coisas espirituais?
QUEM É MEU LÍDER? / Levo a vida da igreja local a sério ou apenas frequento cultos?
QUAIS SÃO OS MEUS DISCÍPULOS? / Eu frutifico ou só busco bençãos pessoais?
“Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e, assim, coma do pão, e beba do cálice”; isso é, viva o Corpo
de Cristo! 1 Coríntios 11:28
É de muita importância, nesta altura da nossa vida, avaliarmos a nós mesmos quanto à participação no
Corpo de Cristo. Muitos estão fracos, doentes ou mortos espiritualmente porque não discernem o Corpo.
Se não discernem o Corpo, não sabem qual palavra viver, qual palavra proclamar. I Cor 11:29 e 30
Para o casamento, o que o marido e a esposa podem proclamar um ao outro e, juntos, em cada
circunstância familiar, liberar palavras de benção? I Pedro 3:7
Na vida profissional e financeira, o que a Bíblia apresenta como decretos que podem ser proclamados
diariamente em fé? Filipenses 4:19
Para os filhos e familiares; o que você precisa saber dos princípios do Reino de Deus e anunciar com
autoridade, graça e fé? Salmos 128
Você fala palavrões, palavras de incredulidade, dúvida ou insegurança, ou você se lembra dos textos
bíblicos e os proclama com fé? Lamentações 3:21 | Efésios 4:29 | Efésios 5:4
Confessar é uma estratégia divina! Tiago 5:16 | Mateus 10:32 | Atos 20:24
Quero mudar minha forma de “palavriar” diante de cada circunstância diária!
Falar mais “AMÉM” quando estiver ouvindo algo de Deus;
pedir perdão, ajuda, favor; usar a voz com humildade, interdependência e confiança, fé no Senhor.
Quero expressar com palavras as minhas necessidades, meu desejo de aprender, minhas dúvidas
e TESTEMUNHAR, a todos, o poder da Palavra fluindo em mim!
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