Santificação Progressiva!
Nesta última semana fomos encorajados e
instruídos através de uma série de mensagens
bíblicas apresentadas pelo Lou Priolo a
considerarmos e perseguirmos nossa
santificação progressiva, tendo como objetivo
maior a estatura de Cristo. Este é o alvo que
Deus estabeleceu para cada um de nós e para
Sua igreja e nos proveu plenamente através da
Sua Palavra e do Seu Filho, para que isso possa
ser alcançado. Como filhos de Deus temos o
privilégio de experimentarmos essa
transformação que Deus opera em nós. Note o
que Pedro nos diz:
Visto como, pelo seu divino poder, nos têm
sido doadas todas as coisas que conduzem à vida
e à piedade, pelo conhecimento completo
daquele que nos chamou para a sua própria
glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas
as suas preciosas e mui grandes promessas, para
que por elas vos torneis coparticipantes da
natureza divina, livrando-vos da corrupção das
paixões que há no mundo. 2 Pe 1.3,4
Temos sido, também, desafiados a
considerarmos que essa transformação e
santificação que Deus opera e espera ver em
nós, leva em conta a nossa dedicação e
aplicação no conhecimento da Sua Palavra,
bem como nossa obediência ao que dele

recebemos e aprendemos. Deus opera as
transformações nas nossas vidas pelo Seu
Espírito enquanto nos aplicamos ao
conhecimento das Suas verdades. Não existe
atalhos para crescermos!
Considerando a importância e
indispensabilidade de investimento para se
conhecer as verdades bíblicas e crescer na
vida cristã, gostaria de encorajar você a ver e
ouvir as palestras do Lou Priolo que foram
gravadas e disponibilizadas no site da igreja,
sobre estes temas: Auto estima / Marido
Excelente / Amargura e Perdão / Namoro /
Resolução de Conflitos. Ouça também, as
duas mensagens pregadas no domingo sobre
Fidelidade e Santificação. Além dessas
mensagens, nossa livraria disponibiliza os
seguintes livros do Lou: O Desejo de Agradar a
Outros / O Caminho Para o Filho
Andar/Maridos
Perseguindo
a
Excelência/Namoro – Identificando Sinais de
Perigo / Resolução de Conflitos.
Bem ajam!
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