Culto Doméstico (108º culto - 04/09/2020)
Versículo Base: Sabereis que eu sou o SENHOR, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu.
(Ezequiel 37.13)

Livres da Morte Espiritual
Na verdade, tem de ser assim mesmo; aqueles que recebem a vida dentre os mortos certamente
reconhecem a mão do Senhor em tal ressurreição. Essa é a maior e mais notável transformação pela qual um
indivíduo pode passar – ser retirado da sepultura da morte espiritual e levado a regozijar-se na luz e na liberdade da
vida espiritual. Ninguém pode realizar essa ressurreição, exceto o Deus vivo, o Senhor e Doador da vida.
Ah! me recordo bem do tempo quando eu jazia no vale repleto de ossos secos; eu mesmo era tão seco
quanto qualquer um deles! Bendito o dia em que a livre e soberana graça de Deus mandou aquele homem de Deus
que profetizou para mim! Glórias a Deus pela movimentação que aquela palavra de fé causou nos ossos secos. Mais
bendito ainda foi aquele sopro celestial dos quatro ventos que me fez viver! Agora eu conheço o Espírito vivificante
de Jeová, que vive para sempre.
Realmente, Jeová é o Deus vivo, pois Ele me fez viver. Minha nova vida, mesmo em suas aflições e
ansiedades, é uma prova evidente de que o Senhor pode matar e vivificar. Ele é o Deus único. Jeová é totalmente
gracioso, imponente e glorioso; minha alma vivificada O adora como o grande Eu Sou. Toda a glória seja tributada ao
seu nome sagrado! Eu O louvarei, enquanto viver.
Texto retirado: Devocional Diário - Promessas Preciosas (Charles Spurgeon)
Oração

Canto da Família Cristo de Estende Sua Forte Mão - 352 HCC - (Carmichael)
Tens na tua vida mil problemas a enfrentar?
Tens desconfiança, já perdeste a esperança,
sem nenhum amigo que te ajude a caminhar?
Cristo te estende sua forte mão.
Sempre perto está, sempre te ouvirá cristo, o Senhor;
não te deixará, nunca falhará seu grande amor.
Lembra que nas horas de tristeza e aflição
Cristo te estende sua forte mão.
Tens só desespero, amarguras e temor?
Andas inseguro, temeroso do futuro?
Sentes o cansaço de lutar em meio a dor?
Cristo te estende sua forte mão.
Oração
Leitura Bíblica - Efésios 6. 10
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Canto da Família
Poder do Teu Amor (Tom Brooks)
Senhor eis me aqui, Vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti
Senhor descobri que as fraquezas que há em mim, podem ser vencidas no poder do Teu amor
Junto a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-me para ao Teu lado estar
Espero em Ti e subo como águia. Nas asas do Espírito contigo voarei. No poder do Teu amor
Face a face quero ver-te meu Senhor e conhecer o Amor que habita em mim
Vem renovar minha mente em Teu querer. Meus dias viverei no poder do Teu amor

