
2018 ANO DE INTIMIDADE COM DEUS! 

“...mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará 

proezas.” Daniel 11:32 

 
Você sabe o que é batismo no Espírito Santo?  

Quer ser batizado no Espírito Santo? 

Como você está buscando o batismo no Espírito Santo?  

 

2 louvores, durante ou depois do segundo louvor, faça uma oração pela célula, pela igreja e 

pela nossa cidade e peça ao Senhor Jesus, que derrame um grande avivamento sobre 

nossas vidas, trazendo cura, restauração, transformação, arrependimento genuíno, libertação 

e salvação. 

 

Mensagem; Texto: 2Co 5:17                    Tema: ... “Vivendo o novo de Deus!” 

 

 Quando Jesus começou a pregar Ele disse: “arrependei-vos por que é chegado o reino de 

Deus”. 

 Mt 4:17. O Reino de Deus já chegou! Nós já estamos vivendo o Reino de Deus aqui na Terra. Ele não 

é como o Céu ou como a Nova Jerusalém, mas sim, é o governo e o seu domínio sobre nossas vidas 

e em toda a Terra. 

 E dentro desse contexto do reino de Deus quem nós somos? 

 Somos filhos de Deus por adoção e co-herdeiros de Cristo, Rm 8:15-17, fomos escolhidos para 
fazer parte do melhor time, da melhor equipe. 

 Somos a geração eleita, o povo adquirido, o sacerdócio real. 1Pe 2:9, somos anunciadores da 
palavra de Deus. 

 Somos mais do que vencedores. Rm 8:37. E tantas outras verdades que a bíblia diz ao meu e 
ao seu respeito. 
 

E como você deve se comportar diante de tudo isso que você é? 

 

Na verdade nós precisamos nos comportarmos como tal.  

Precisamos tomar posse de todas as bênçãos que Deus já preparou para nós, Ef 1:3.  

Precisamos tomar posse da verdade que Deus é quem nos guarda e nos livra de todo mal, Sl 

121:1-8, Sl 91:11. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/dn/11/32+


Precisamos tomar posse de que diante de todas as dificuldades da vida, o Senhor sempre nos 

ajuda, nos ampara e nos fortalece, 2Co 12:9-10, Mt 11:28-30. 

Precisamos viver a vida pela Fé e não pelo que vemos nos jornais ou pelo que ouvimos de 

outras pessoas, 2Co 5:7. 

O Reino de Deus é infinitamente superior do que o regime de governo em que o mundo nos 

oferece: 

 O mundo nos oferece derrota x Jesus nos oferece vitória. 

 O mundo nos oferece ódio x Jesus nos oferece amor. 

 O mundo nos oferece brigas x Jesus nos oferece perdão. 

 O mundo nos oferece depressão x Jesus nos oferece alegria. 

 O mundo nos oferece medo x Jesus nos oferece paz! 

 Jesus nos disse que teríamos que nos arrependermos e recebermos de fato o reino de Deus. 

Não podemos permanecermos presos nas coisas do velho reino Gl 5:19-21, mas precisamos 

nos apegarmos ao novo reino, o reino de Deus Gl 5:22-23, se vacilar, mas crendo e vivendo a 

verdade de Deus de todo o nosso coração, Is 64:4. 

 

Qual a sua maior dificuldade de viver segundo o reino de Deus? 

 

Como Deus pode te ajudar? 

 

Conclusão: em 2018, não fique para traz, venha juntos conosco, vamos orar 

mais, jejuar, ler a bíblia inteira, vamos todos nos dedicarmos a uma 

Intimidade Profunda com Deus! “...mas o povo que conhece ao seu Deus se 

tornará forte e fará proezas.” 

Vai ser assim na sua vida e na minha vida, amém! 

 

 


