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LEVANTA-TE
O fiel pede a Deus:
· Levanta-te em nosso auxílio, e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Sl 44:26
O fiel conhece quem o levanta
- Levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado, Sl 113:7
O Senhor declara diante do sofrimento humano:
· Ao homem excluído, mas agradecido:E disse-lhe:Levanta-te, e vai; a tua fé te salvou. Lc 17:19
· Ao doente que aguardava uma mudança de vida: Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu
leito, e anda. Jo 5:8
· Ao curado para testemunho do poder de Deus: E disse ao homem que tinha a mão
mirrada: Levanta-te e vem para o meio. Mc 3:3
· Diante da tristeza e da morte: Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão,
clamou,dizendo: Levanta-te, menina. Lc 8:54
No caminho da fé, quando a religiosidade e seus ritos nos paralisam:
Levanta-te
· Primeiro o ensino: Então uma voz lhe disse: “Levante-se, Pedro; mate e coma”. At 10:13
· Segundo a prática e obediência: Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite
em acompanhá-los, pois eu os enviei”. At 10:20
Diante do encontro com Jesus:
· O que está esperando? Levante-se e seja batizado! Fique limpo de seus pecados
invocando o nome do Senhor’. At 22:16
Diante do chamado a uma missão:
· Novo tempo: Moisés, meu servo, é morto; levanta-te Js 1:2
· Pregação da Palavra: Levanta-te, e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra
ela a mensagem que eu te digo. Jn 3:2
· Chamados a orar: Levanta-te, clama de noite no princípio das vigias; derrama o teu
coração como águas diante da presença do Senhor; levanta a ele as tuas mãos Lm 2:19
Diante da pregação da Palavra de Deus, o povo pede ajuda ao líder:
· Levante-se, pois é seu dever nos dizer como corrigir esta situação. Nós o apoiaremos;
portanto, seja forte e faça o que tem de ser feito!”. Ed 10:4
EM TODO O TEMPO, LEVANTA-TE E ESCUTE O PAI CELESTIAL, QUE SE LEVANTA A
TEU FAVOR! ALELUIA!
No amor de Jesus Cristo
Pr. Roberto A. Waisman

Medite
na palavra de
Deus

"Espera no Senhor, anima-te, e ele
fortalecerá o teu coração; espera,
pois, no Senhor." Salmos 27:14

Aniversariantes
desta semana
07 - Maurício Luiz da Silva
07 - Izabela Mendes Silva

Deus abençoe vocês
queridos(as) irmãos(ãs),
Em nome de Jesus!
Parabéns!
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