Agenda CG SBC
Data

Evento

Domingo – 12/05/19 às 09h e 18h

Culto Especial Dias das Mães

ATENÇÃO!

Dias 17, 18 e 19 de Maio

Encontro Vida Vitoriosa
Vale da Graça
Garanta já sua inscrição!

ATENÇÃO: Não faça “Mini Culto”. Crie um ambiente agradável e descontraído de
comunhão com Deus. Diretrizes para uma célula saudável: Receba as pessoas em sua
casa de forma acolhedora e feliz. Provoque uma conversa descontraída onde todos tenham
a oportunidade de falar. Disponibilize o boletim para todos acompanharem durante a célula. E
no termino do encontro, compartilhe com alegria a agenda com as programações da nossa
Comunidade.
RECEPÇÃO – 10 minutos / LOUVORES – 10 minutos / EDIFICAÇÃO – 30 minutos
EVANGELISMO e COMUNHÃO – 30 minutos

Escritório CGSBC:

Boletim de Célula

Avenida Winston Churchill, 1680 – Rudge Ramos – S. B. do Campo.
Horário de Atendimento: de Segunda a Sexta das 09h às 13h e das 14h às 18hs.
Fones: (11) 4365-3080 / (11) 4368-0077 / (11) 4362-5107

Você é o que você vê!
Danilo SaSo

09 de Maio de 2019 – nº. 16

SENTIR
Numa época onde a aparência tem contado mais do que a essência,
parar para conferir com Deus sobre nossa identidade, tem sido a
chave mestre para todas as outras portas. Pois, não há ninguém igual a
você! Você reconhece as peculiaridades que separam você de cada
outro ser humano que já inalou oxigênio neste mundo? O que é que
você faz bem? O que é que as pessoas pedem para você fazer de
novo?
Três versões de você podem estar governando seus dias: Aquela que
você acha que é. Aquela na qual as pessoas pensam que você é. E a
aquela que é conhecida no Céu e temida no inferno!
Quem é você?

APRENDER
Leia: Números 13:26-33
Você se atentou para a atitude de dez destes dozes expias enviados
por Moisés?

Eles regressam da Terra Prometida dizendo: vs.: 33 - "Éramos aos
nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos para eles".
Mas eles não foram vistos por ninguém! Eles não ouviram isso de
ninguém.
Porque o contexto do que a própria Bíblia nos fornece, de como eram
tratados os expias que eram descobertos, era com morte. Se eles
tivessem sido vistos pelos povos da terra eles teriam sido executados.
Mas quem se vê como gafanhoto, acha também que os outros o
enxerga como gafanhoto!
Na verdade, a maneira como nos vemos pode ser tornar uma crença
muito limitadora.
Assim precisamos rapidamente nos enxergar pelos olhos de Deus
através da Palavra de Deus.
Porque você é, aquilo que você vê!

REFLETIR
O que percebemos, não só neste texto, mas em várias porções das
Escrituras, é que a maneira como nos vemos, terá um grande impacto
sobre nós!
Não cremos em auto-ajuda, mas sim, a Bíblia se assemelha, pois se
não colocarmos em pratica as instruções que Ela nos dá, não haverá
evolução na nossa vida.
Deus diz em Deuteronômio 30:15 - "Eu coloco diante de vocês a vida e
a morte, a benção e a maldição". Deus diz: "Escolhe vida!".
Ele está dizendo: "Eu aponto o caminho para que você execute". "Eu
ofereço algo que você precisa implementar na sua própria vida".
E a questão crucial é: Não basta somente ter vida... É preciso saber
viver!

APLICAR
Os dez expias estavam dizendo: "Nós éramos como gafanhotos".
Ora, lugar de gafanhoto é no deserto. É lá que João Batista se
alimentava deles. Então foi o lugar para onde eles acabaram voltando.
Porque você é aquilo que você vê!
O Livro de Provérbios 27:19 nos declara: "Assim como a água reflete o
rosto, o coração reflete quem somos nós".
Em outras palavras a Bíblia está dizendo: O reflexo que eu vejo ao
olhar na água (naquela época não tinha espelho), o que eu contemplo
é exatamente como sou. Assim, aquilo que afeta o meu coração,
afeta a minha identidade.
Por isso muitas advertências a Bíblia faz sobre o coração. Em
Provérbios 4:23 a Bíblia diz: "E de sobre tudo o que se deve guardar,
guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida.
Assim, pelo fato de nos enxergarmos de forma equivocada, as
consequências serão inevitáveis.
Os dois únicos expias que juntamente com os outros dez expiaram a
terra, Josué e Caleb, eles não se enxergavam como gafanhotos. Eles na
verdade olham para aqueles gigantes e dizem: "Nós vamos consumilos como pão. O Senhor é conosco".
Note: 12 homens enviados para expiar a Terra Prometida. Todos eles
tinham o mesmo Deus, todos eles tinham as mesmas promessas.
Todos eles estavam diante das mesmas adversidades. Mas o que
distinguiu foi à maneira como eles se olhavam.
Olhamos para as Escrituras e vemos um Gideão temeroso, mas
também vemos Deus em ação dizendo a ele: “Eu sou contigo homem
valente!”. E ser valente não significa não ter medo, mas sim não
deixar de avançar!

