O QUE TEM DENTRO DA
CAIXA?
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MOMENTO DA VISÃO
Está cada dia mais difícil saber o que se passa na
cabeça das pessoas. O que pensamos que seria o
normal o previsível não é o que acontece. Muitos pensam que começaram a pensar fora da caixa por ter uma
ideia diferente da maioria. Temos visto muita gente se perder por querer pensar diferente ou ter uma causa
relevante para lutar.
QUEBRA GELO:
Pregunta na sua célula:
1. O que mais tem ocupado sua mente? Em que você mais pensa durante o dia todo?
2. Alguma vez você se pegou pensando em algo que não gostaria de pensar?
TEXTO: Colossenses 3:1-2
INTRODUÇÃO:
 Mas o que tem passado na sua caixa?
 Só colocamos pra fora, ou verbalizamos, aquilo que está dentro da nossa cabeça. Muitos quando entram
na universidade falam “é que agora estou pensando fora da caixa” será? Ou está entrando na caixa dos
outros? As vezes nos pegamos com pensamentos: “só eu que penso assim?” ou “se eu falar o que penso
as pessoas não vão entender”. O que está na minha mente tem tudo a ver com o que alimento minha mente.
 O que passa na sua cabeça na maior parte do tempo do seu dia?
 Pornografia
 Futebol
 Politica
 Comida
 Estudos
 Desculpas
 Relacionamentos
 Veja que na lista tem coisas ruins e outras muito boas, mas o que tenho visto e vivido muitas vezes é que
só vou conseguir ter coisas boas na minha mente, consequentemente nas minhas palavras e vida, quando
começar a pensar fora da caixa.
Ter pensamentos do Céu.
 Para viver além da sua caixa...
VIVA OS PENSAMENTOS DO CÉU





“Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está
assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas.”
(Colossenses 3.1-2).
“Pensar nas coisas do alto”: muito forte isto. Quando eu alimento meus pensamentos com coisas do céu,
tudo passa ter outro sentido em minha vida. Preciso alimentar meu espírito, preciso declarar coisas do céu
sobre problemas terrenos.
Perdemos muito tempo pensando em como solucionar problemas que seriam facilmente solucionados com
pensamentos do céu. Precisamos verbalizar os pensamentos do alto em ações. Precisamos desejar os
pensamentos do alto.





Só assim consigo viver fora da caixa que me prende ou da caixa de outros que me prendem. Alimente sua
mente com boas leituras, com boas devocionais, com boas músicas e com o mais importante: com a
presença de Jesus em sua vida.
Já percebeu como se torna parecido com determinada pessoa quando caminha com ela? Então,
precisamos andar com Jesus para pensar como Jesus.
Os pensamentos do céu focam:
 No próximo, suas necessidades.
 Na abundância em todo tempo.
 Na graça de Jesus.
 No Reino de Deus.

 Sempre que pensamentos contrários ao de Cristo passarem por sua cabeça, declare os pensamentos do
céu.
CONCLUSÃO:
“Porque sou eu que conheço os planos (pensamentos) que tenho para vocês", diz o Senhor, "planos de fazêlos prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro.” (Jeremias 29.11).
Todos os planos ou pensamentos de Deus são bons e assim os nossos também devem ser.

