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Jeremias 1:11-12
Neste Sábado (19/09) teremos Encontrão de Células! Combine com sua célula
para levarem, pratos de doce, salgado e refrigerante. Um de cada se a célula
for pequena e mais de um dependendo do tamanho da célula!
Festa das Águas será no dia 27/09 – Avise sua célula!
Incentive a célula a levar Domingo sabonetes, pasta de dente e escovas para o
Dia de Atos! Seja um verdadeiro cristão ajudando os outros

Hoje comece com uma oração e diga que Deus irá mudar nossa visão,
depois leia com a célula: (Jeremias 1:11-12) depois pergunte: Você tem
visão do futuro? Quando você olha para futuro da sua vida o que você
vê?
Quando Deus começa a conversa com o profeta Jeremias Ele pergunta:
O que você vê? Muitas vezes vemos conversas desanimadores entre
pessoas da igreja, e isso nos faz pensar: O que eles estão vendo? Não
podemos olhar apenas o que nossos olhos podem ver, mas precisamos
ter uma visão além, que esteja a frente de nós, uma visão de Fé!
Ficamos desanimados com o que vemos pois perdemos a visão de Deus
em nossas vidas, vamos ler Lucas 11:34. Se nossa visão do futuro for
otimista, crente no Poder de Deus, toda nossa vida será melhor.
Você confia na Palavra de Deus? Crê nas profecias que Deus deixou
registrada em sua Palavra?
Quando Deus pergunta a Jeremias o que ele vê, ele responde:
"Vejo um ramo de Shaked (Amendoeira), e o Senhor em um sutil
trocadilho de palavras responde a Jeremias: "Viste bem, porque eu
Shoked (velo,vigio) sobre a minha palavra para a cumprir."
Aqueles que não veem o que eles podem ver (a Palavra de Deus
revelada na Bíblia) não devem ser autorizados a ver mais nada. Se você
não vai se aplicar em estudar diligentemente as Escrituras, o julgamento
26/09 – DIA DE ATOS – Doem sabonetes, escovas e pastas de dente
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e a percepção que você já tem, Deus não lhe dará mais luz, pois você
negligenciou o dom que há em você. É impossível ver mais de Deus se
não conhecemos a sua Palavra, como podemos dizer que confiamos na
Bíblia se não temos interesse em aprender mais dela? (1 Co 2:9-10)
Você sabe o que Deus quer de você? Você sabe para aonde Deus vai te
levar? (Isaias 55:6-8)
Observe que se não tivermos uma visão do que Deus tem para nós,
ficamos parados, a visão de Jeremias com um ramo de amendoeira
significa em primeiro lugar a prontidão, a amendoeira é uma árvore de
vigília, é a primeira árvore a despertar do inverno, quando todas as
outras estão sem folhas ainda e adormecidas, a amendoeira já lança
suas flores para a primavera. Se nós ficarmos parados, esperando,
adormecidos, já perdemos. Precisamos nos despertar para um novo
tempo, precisamos começar a orar e a buscar ao Senhor hoje, antes dos
dias maus, antes da primavera chegar precisamos estar prontos!
Você tem amado a vinda do Senhor? Tem desejado se encontrar com
Ele nas nuvens? (2Tm 4:8)
Deus fala a Jeremias que Ele vigia, vela para que a palavra Dele se
cumpra, nós precisamos estar atentos a palavra de Deus, observando
seus cumprimentos, vendo as profecias se cumprindo em nossos dias.
Estamos enfrentando tempos de guerras, os refugiados são o reflexo
destas guerras. Temos vistos o aumento dos terremotos sobre a terra.
Temos visto o amor de muitos se esfriar o interesse pelo outro dando
lugar ao egoísmo ao hedonismo, ao olhar para si mesmo. Basta dar
uma olhada rápida para as profecias e vemos que seu cumprimento está
se desenrolando em nossa época. Com um olhar um pouco mais atento
vemos que Jesus esta as portas, podemos sentir sua vinda eminente.
Líder: Não seja insubmisso, participe da supervisão de células

