Data: 28/07/2019
Tema: Primeiro lugar o reino de Deus

Culto: Nova Jovens
Pr. Eduardo

Texto-base: 2 Reis 18:1-7
•
•
•
•
•

Todos passamos por dificuldades, mas podemos vencê-las dignamente, sem usar
meios ilícitos.
Ezequias começou a reinar com apenas 25 anos e fez o que o Senhor aprova:
removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas dos idólos e muito mais.
Ezequias confiava no Senhor, nunca houve um rei como ele, nem antes e depois.
Ele se apegou ao Senhor e não deixou de seguí-lo e obedeceu aos mandamentos
que o Senhor ordenou a Moisés.
E o Senhor também estava com ele, era sucedido em tudo o que fazia.

COMO PRIORIZAR O REINO DE DEUS?
#01 – Submetendo-se a Deus.
•
•
•
•
•

Tiago 4:7 diz que precisamos nos submeter a Deus.
Foi a primeira coisa que Ezequias fez, pois eliminou os altares idólatras de seu
reino.
Ele destrui tudo que era idólatra em Israel, ele foi radical, não fingiu ser crente, mas
tomou uma decisão com vigor e foi até o fim.
Assim como o rei Josias, se submeteram a Deus para colocá-lo em primeiro lugar
nas suas vidas.
Por isso, precisamos também submeter nossos pensamentos e atitudes á vontade
de Deus.

As armas com as quais lutamos não são humanas; pelo contrário, são poderosas em Deus
para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra
o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a
Cristo. (2 Coríntios 10:4,5)
#02 – Limpando as mãos
•

Tiago 4:8 nos ensina que precisamos limpar nossas mãos, que é examinar nossas
atitudes e tirar tudo aquilo que desagrada ao Senhor, como o rei Ezequias fez,
quando tirou de israel tudo o que era idolatria.

•
•
•
•
•
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1 João 5:21 nos diz que devemos nos guardar dos ídolos, qualquer tipo de adoração
que não seja feita ao Senhor.
Não ore em outro nome além do Senhor.
Não deem honra a santos humanos, nem aos anjos. Somente preste culto a Deus.
Deus é zeloso e tem ciúmes de nós.
O Senhor quer que nos limpemos das práticas pecaminosas. Limpe a sua mente e
seus pensamentos.
Deus ainda acredita em cada um de nós.

#03 – Purificando o coração
•
•
•

A bíblia nos promete que, quem é puro de coração, verá a Deus.
O rei ezequias não deu importâncias aos reis inimigos, mas focou seu coração em
Deus.
Mas decidiu dedicar seu tempo para servir a Deus e se aproximar dele, assim
purificando o seu coração.

