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Você participa de algum ministério em sua Igreja? Qual?
Se não participa de nenhum, qual ministério você gostaria de participar?

Volume 1 - Nº 19 - Sonhos de Deus

OLHANDO PARA JESUS
Texto: Hebreus 12:1 e 2
Hoje estamos vivendo dias difíceis. Tantas famílias destruídas, vivendo de aparências. O que está
acontecendo com nossas famílias? Tantos casamentos destruídos, mesmo dentro das igrejas.
São tempos difíceis. Hoje não é difícil chegar aos nossos ouvidos, tantas pessoas queridas e às vezes até
conosco mesmo, que outrora jorra saúde e que de uma hora para a outra nos deparamos com uma
doença incurável.
E muitos outros problemas, complicadíssimos, que nos afetam e somos apanhados de surpresa como
numa avalanche. O que fazer????
Aos poucos o desânimo toma conta, achamos que já não há mais como lutar. Com o passar do tempo
vamos abandonando a oração e deixamos de ler a Palavra de Deus, por conta de tantos problemas
insolúveis. O que fazer????
No texto que lemos: Hebreus 12:2 está a solução para qualquer tipo de problema que possa nos atingir.

“Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus”

Somente com os olhos fixos em Jesus poderemos enfrentar tantos problemas rigorosos. Mesmo que tudo
esteja em ruína. Mesmo que tudo esteja escuro em trevas e não conseguimos ver nenhuma saída.
Manter nossa mente voltada para o foco “Jesus”. Não podemos abrir mão deste alvo, “Jesus”.

Qual a resposta da Bíblia para nossos problemas?
1) O que fazer quando acontecerem conflitos na Família? Olhe para Jesus. Efésios 3:20 e 21.
Não abra mão da sua Família. Por mais severos que sejam os conflitos dentro da Família, Jesus tem a solução. O poder de Deus que
age em nós pode fazer muito mais do que pedimos ou ousamos pensar. Toda Glória seja dada ao Senhor, pois Ele é poderoso para
mudar tudo aquilo que achamos que não tem mais jeito.
2) O que fazer quando a tentação vier? Olhe para Jesus. Hebreus 4:14 a 16.
Por viver no mundo também vivemos perto do pecado, mas não estamos dentro do pecado. Jesus nos ajuda em tempo oportuno.
Sua Graça e Sua Misericórdia sempre estão sobre nós.
3) O que fazer quando uma surpreendente doença vier sobre nós? Olhe para Jesus. Isaías 53:4.
Quando nos deparamos com uma doença incurável, nos desesperamos, ficamos amedrontados e temerosos pensando no que pode
acontecer conosco. Pedimos que Deus nos cure. Ele tem poder para curar se Ele quiser, mas temos que ter em mente que tudo o que
Deus faz é o melhor pra nós, mesmo que não entendamos. Somente precisamos crer que Deus é o Deus do Impossível.
4) O que fazer perante a apostasia na Igreja? Olhe para Jesus. Efésios 4:25 a 27.
É chamado de apostasia quando abandonamos nossa fé. Quando o que vemos na Igreja não é nada mais do que um ajuntamento de
pessoas como se fossem a um clube social. A oração e a Palavra de Deus já não têm tanto valor.
Deus quer uma Igreja santa e irrepreensível aos “Olhos de Deus”.

Deus quer pessoas comprometidas com o Seu Reino.

Conclusão: Quando as coisas começam a dar errado, logo somos tentados a olhar para trás. A mensagem da cruz é loucura para
os incrédulos, mas foi na cruz que Jesus resgatou tudo pra nós. Que a partir de hoje, juntos, possamos voltar os nossos olhos pra
Jesus que é o autor e consumador da nossa fé.

Nossa Igreja está toda envolvida com a CASA DO JULGAMENTO.
RECADOS
IMPORTANTES

Não perca essa oportunidade.
Leve seu amigo ou seu familiar para assistir esse teatro interativo.
Dias: 30 e 31 de Maio
Dias: 06 e 07 de Junho
Dias: 13 e 14 de Junho
“As inscrições estão sendo feitas na Natã Presentes e na Igreja”
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