QUANDO TO QUASE SURTANDO...

Junho
ESTUDO - 4

ELE CONTINUA SENDO BOM!
MOMENTO DA VISÃO
Esse estudo fala do processo de Deus para tirar o melhor de nós!
Já viu quanta gente “surta” no processo?
Uma construção por exemplo, é um lugar de bagunça. O processo de construção é “estressante”. Mas o pior
de tudo é pular fases, pular o processo!
QUEBRA GELO:
Conte uma história de algo que você fez com pressa que deu errado.
TEXTO: Isaías 49:2
INTRODUÇÃO:
 Processos: na maior parte das vezes não entendemos durante, só entendemos depois, o que Deus estava
fazendo. Porque passamos pelo que passamos.
 O processo de Deus é um processo de ressurreição, de sempre trazer vida para você!
 Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração
se alegra e no íntimo exulto; mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no
sepulcro nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a
alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. – Sal. 16:8-11
 Para não surtar no processo e deixar Deus fazer o melhor em você:
1. Permita ser AFIADO por Deus
 “Ele fez de minha boca uma espada afiada”
 Afiar é eliminar o que te faz impreciso. Quando você precisa ser afiado, não é que você não tem valor, mas
que você pode ser melhor. O que pode torna-lo melhor?
 Tem coisas que não servem mais para você e Deus vai remove-las da sua vida por meio de um processo
onde você será afiado. Ajustes, problemas, tempo, espera, desconforto, coisas fora do seu controle... Tudo
Deus vai usar para te afiar.
2. Creia que Deus ESCONDE você com um PLANO BOM!
 “na sombra de sua mão ele me escondeu;”
 “Se você ama mais o holofote do que o secreto, você está enrascado, porque significa que se importa mais
em agradar pessoas do que a Deus.” Banning Liebscher (Enraizado).
 Exemplo: pés de açaí do meu pai (escondido debaixo da sombra até que tenha raízes fortes).
 No secreto (escondido) eu me torno:
o Enraizado em Fidelidade
o Enraizado em Obediência
o Limpo (as ervas daninhas são arrancadas: agradar e temer homens).

3. Aceite ser POLIDO por Deus
 “:ele me tornou uma flecha polida”.
 Como estamos Deus não pode nos usar, é necessário sermos polidos.
 Muitas vezes o dia a dia, as lutas da vida, os traumas, as decepções, vão nos tornando insensíveis, acabam
nos embrutecendo.
 Deus nos ama, e quer nos usar poderosamente, mas para isso, precisamos deixar com que Ele nos trate.

CONCLUSÃO
 E depois do processo? Ele continua me guardando com Ele, mas pronto, preparado, pro meu destino!
 “...e escondeu-me na sua aljava” – Is 49:2
 Depois do processo Ele te guarda com Ele porque você tem valor, não pode ser desperdiçado, ele vai usar
você na hora certa, vai te lançar ao alvo afiado, polido, com precisão e ele não erra, você vai atingir o seu
destino!
 Antes de eu nascer o Senhor me chamou; desde o meu nascimento ele fez menção de meu nome. (...) 3Ele
me disse: “Você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor”. 14Sião, porém, disse: “O Senhor
me abandonou, o Senhor me desamparou”. 15“Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama
e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você!
16Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos; seus muros estão sempre diante de mim. – Is
49:1b,3a,15-16

MOTIVOS PARA ORAÇÃO:
Oremos:
 Pelas células e suas multiplicações.
 Pelos líderes.
 Pelos enfermos.
 Pelo aniversário da Igreja no mês de Julho.
 Por Lucas Fonseca – Pela quebra da religiosidade dentro das igrejas aqui, no Peru, que é muito grande.
 Por Jhonatas – para Deus levantar mantenedores para a realização do prático.

