CRER PARA VER!
TEXTO: Gênesis 15:1-6
1 Depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão: “Não tenha medo, Abrão!
Eu sou o seu escudo; grande será a sua recompensa!”
2 Mas Abrão perguntou: “Ó Soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos e
o herdeiro do que possuo é Eliézer de Damasco?”
3 E acrescentou: “Tu não me deste filho algum! Um servo da minha casa será o meu
herdeiro!”
4 Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: “Seu herdeiro não será esse. Um filho
gerado por você mesmo será o seu herdeiro”.
5 Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: “Olhe para o céu e conte as estrelas, se é
que pode contá-las”. E prosseguiu: “Assim será a sua descendência”.
6 Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça.
INTRODUÇÃO:
Showroom: é um artifício de vendas para a insegurança de quem compra sem ter o
produto na mão. É um investimento para vencer a desconfiança, porque precisamos
ver para poder comprar. Isso é o mundo natural. O Sobrenatural, é ao contrário,
precisamos de fé.
“A fé está dando o primeiro passo, mesmo quando você não vê a escada inteira”
Martin Luther King Júnior.
Porque eu creio...
1. ABRIREI MEU CORAÇÃO NA INTIMIDADE COM DEUS
 Mas Abrão perguntou: “Ó Soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos e
o herdeiro do que possuo é Eliézer de Damasco?” E acrescentou: “Tu não me deste
filho algum! Um servo da minha casa será o meu herdeiro!” Gênesis 15:2-3
 Diante da dúvida, do medo, da dor, você pode se afastar de Deus, desenvolver uma
crise, ou crescer na sua intimidade com Ele.
 Escolha ser transformado em meio aos seus problemas e desafios.
 “A maioria das pessoas passa pelo sofrimento sem ganhar seus frutos. O povo de
Deus que sofreu no deserto por 40 anos após a saída do Egito ganhou novos olhos
e novas habilidades. Entrou no deserto com a mentalidade de dependência, medo e
escravidão. Saiu como guerreiro que sabia depender de Deus e fazia todos os povos
de Canaã tremer” - David Kornefield
2. RECUSAREI AS SOLUÇÕES DA INCREDULIDADE
 “Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: “Seu herdeiro não será esse” (Gênesis
15:4).
 “A função da oração não é influenciar Deus, mas sim mudar a natureza daquele que
ora.” Soren Kierkegaard
 Abraão entrou com uma perspectiva no seu tempo com Deus, e saiu de lá com outra.
Ele não só falou, ele ouviu.

3. TROCAREI MEU TETO NATURAL PELAS ESTRELAS DO CÉU
 Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: “Olhe para o céu e conte as estrelas, se é
que pode contá-las”. (Gênesis 15:5)
 O que se tornou um teto para você? O que se tornou um limitador? O que você
colocou sobre a sua vida que tem te impedido de ver e crer nas promessas de Deus?
 Talvez o seu limitador seja:
 Feridas do passado
 Luto
 Crise financeira
 Rotina estressante
 Formação limitada
 Esgotamento físico ou emocional
 Enfermidade
 Cultura familiar (pensamentos pequenos)
 Cultura religiosa
 O limitador de Abraão era a esterilidade no seu casamento. Mas seu futuro não ficou
limitado à isso. Nada neste mundo pode impedir o que Deus decidiu prosperar!
 Sabe o que é mais forte do que o que você vê ou sente?
 A Palavra de Deus!
 Rejeite qualquer teto que te limite e escolha dar as mãos para Deus e permitir que
Ele te conduza ao universo que Ele tem para você!
4. RECEBEREI A VISÃO QUE DEUS TEM PARA MIM
 E prosseguiu: “Assim será a sua descendência”. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi
creditado como justiça. (Gênesis 15:5b-6)
 Deus tem uma visão para você, receba-a!
CONCLUSÃO
“Por amor de Sião eu não sossegarei, por amor de Jerusalém não descansarei
enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação, como as
chamas de uma tocha” (Isaías 62:1).

