2016/018 – Atento a voz do Espírito.
Semana de 12 a 17 de setembro de 2016
TEXTO BASE: “Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos dez
deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais,
um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um
cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme
o número das almas; cada um conforme ao seu comer, fareis a conta
conforme ao cordeiro” (Êxodo 12:3 e 4).
1. INTRODUÇÃO:
Eu estava assistindo um programa evangélico e o Pastor pregava sobre a
Páscoa. Ele falava da ovelha que o povo deveria assar e comer inteira e o foco
foi a cabeça.
De repente ouço uma voz: Semente ao que semeia e pão para comer.
Fiquei sem entender nada. Fui para a célula da RAD – Rede Águas de
Adolescentes, mas essa voz não saia da minha cabeça. Eu sabia que estava
na Bíblia, mas não lembrava a referência.
Decidi procurar onde estava na Palavra e encontrei usando o buscador do
aplicativo
2. SEMENTE:
“Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para
comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa
justiça; ...” (2Coríntios 9:10).
Li e perguntei ao Senhor: Então Senhor. Entendi que não posso comer a
semente, assim não terei o que semear, mas eu não como a semente.
De novo o Espírito Santo me fala: continue a ler. Vi logo abaixo.
3. MANÁ:
“E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de
bdélio” (Números 11:7).
Bdélio é uma massa semelhante a um pão de queijo.
Perguntei ao Senhor novamente, o que significava.
Ele me disse que existem pessoas que estão comendo a semente. Elas estão
confusas no que diz respeito ao pão e semente.

Se prestarmos atenção, a palavra revela que o maná (pão), é como semente.
Por se parecer com uma semente as pessoas vão comendo o pão e também a
semente, por não saberem diferenciar os dois.
4. CONCLUSÃO:
Devemos aprender a diferenciar a semente do pão. Só um especialista pode
nos ajudar e o nome Dele é Espírito Santo.
Quando você receber a provisão mensal, nas suas mãos ela virá misturada:
semente e pão.
Antes de começar a comer chame o especialista e confie Nele. Ele vai lhe
ensinar a separar o dizimo, a oferta e a primícia ao sacerdote, que são
sementes e separar o pão, que é o que você pode comer (gastar com você e
sua família).
Se confiar Nele, terá uma grande colheita (com as sementes plantadas) e a sua
mesa sempre será farta e abundante, como está em Malaquias: “Trazei todos
os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e
depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos
abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não
haja lugar suficiente para a recolherdes” (Malaquias 3:10).
Você terá uma grande colheita e a mesa sempre farta.
Deus lhe abençoe.
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