
27/03 a 31/03 – igrejadoamor.com 
➢ ORAÇÃO DE LOUVOR – 5 MIN. 

➢ LOUVOR – 20 MIN. 

➢ PALAVRA – 15 MIN. 
 

Encontrando o Lugar de Paz  
Leia com a Célula: Ezequiel 47:1-12 
 

Aqui Ezequiel narra uma das mais conhecidas visões do mundo espiritual descritas na Bíblia, na narrativa o profeta conta 

que via um rio que nascia no altar do Senhor, dentro do templo. Se você continuar lendo o texto perceberá que esse rio 

corria até o Mar Morto. O Mar Salgado tem como nome também Mar Morto pois é um verdadeiro reservatório de sal que 

impossibilita nele a vida de qualquer espécie aquática.  

De acordo com a visão de Ezequiel um grande milagre acontece, águas que nascem do trono de Deus correm até o Mar 

Morto e o transformam totalmente, criando vida nesse ambiente e modificando sua essência e natureza. As águas que 

jorram de Deus eliminam todo o sal do Mar Morto.  

Você precisa se encontrar com o trono de Deus e com suas águas para que a Paz nasça em sua vida. O sal (pecado, 

amarguras e feridas) que impedem a vida abundante de Paz precisam ser eliminados pelas águas do trono de Deus.  

Você precisa encontrar esse Lugar de Paz, o Lugar das Águas que correm desse trono do Altíssimo. 
 

Compartilhamento: 

1 – No texto lemos que na Visão o Filho do Homem é levado a águas cada vez mais profundas (Ezequiel 47:3-5). 

Quanto mais profundo no Rio de Deus você estiver, mais paz você terá. A verdadeira paz se dará em sua vida 

quando seus pés não estiverem mais tocando a terra e assim você estiver plenamente no Espírito. Você tem vivido 

mergulhado nas águas profundas do Espírito? Qual é a sensação de se viver em águas profundas espiritualmente 

falando?  
 

2 – Quando se está vivendo nas águas de Deus grandes e maravilhosas coisas acontecem (Ezequiel 47:6-10). O 

cenário desértico é transformado em um manancial de muita vida, saúde e paz.  

Você crê no poder de transformação das águas que correm do trono de Deus? Em que área de sua vida você 

precisa que essas águas passem trazendo transformação e paz? 
 

Conclusão: 

As águas que correm do trono de Deus estão passando nessa célula hoje, encontre-se com elas, mergulhe nessas 

águas e deixe com que elas inundem sua vida que o cenário de caos e morte será transformado em um lugar de 

vida e paz. Encontre-se pela fé com Jesus e suas águas nesse momento e comece a desfrutar de uma paz real que o 

mundo nunca te dará (João 14:27). 
 

➢ INTERCESSÃO PELAS NECESSIDADES DOS MEMBROS DA CÉLULA – 5 MIN. 
 

➢ OFERTA AO SOM DE UMA CANÇÃO – 4 MIN. 
 

➢ ORAÇÃO DE GRATIDÃO – 1 MIN. 
 

➢ LOVE NEWS – 5 MIN.   
 

❖ CULTO DE CELEBRAÇÃO PRESENCIAL E ON-LINE (lovetvipa) – Domingo: 19h 

❖ CULTO LOVE PLUS+ PRESENCIAL E ON-LINE (lovetvipa): Terça às 19h30 

❖ LOVE FIRE: Sábado às 19h.  

❖ ENCONTRO COM DEUS: De 14 a 16 de Abril – Inscrições já abertas em dias de culto ou pelo whatsapp 

31 3823-2011.  
 

➢ PASSAR A VISÃO – 5 MIN. –  

• Qual o nome mais doce do universo? Jesus  

• Qual segundo nome mais importante para nós? Família 

• Qual a igreja que está revolucionando o mundo? LOVE 

• Qual a palavra que está em todos os cantos do Vale do Aço? Células 

• Qual a nossa paixão? Almas  

• Em tudo isso nós teremos o que? Sucesso 

• Por quê? Isso é só o começo! 
 

➢ LANCHE 


