2016/025 – Reformador da visão.
Semana de 07 a 13 de novembro de 2016
TEXTO BASE: “E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos
animais, e dos anciãos; e era o número deles milhões de milhões, e milhares
de milhares, Que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de
receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de
graças” (Apocalipse 5: 11 e 12).
1. INTRODUÇÃO:
O apóstolo João escreveu esta carta sendo marcado por uma visão. Deus tem o
objetivo que você tenha visão, que veja e vendo encontre a verdade.
2. ANDANDO NA VISÃO DE DEUS:
Você não pode andar sem visão, sem ver o Rei, sem saber que tem um Rei sobre
sua vida. Sua reforma começa vendo e conhecendo o Rei.
Conhecer o Rei fala de entender que Ele é Digno, tem toda Honra, toda Glória e
todo Poder. Em Apocalipse vemos que não havia alguém digno de abrir o livro. “E
ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem
olhar para ele” (Apocalipse. 12:3).
Esta reforma lhe chama a ver o que vem do plano de Deus como perfeito e que as
dificuldades estão na alma e quanto mais lhe falta dignidade, mais distante você fica
de sentir a perfeição de Deus. Veja que ninguém nos céus, terra e debaixo da terra
era digno. Só Ele é digno! Então habilite-se para ser um reformador vendo o Rei
como Digno, assim como tudo o que Ele faz.
A visão só desatará quando entrar num novo nível de dignidade. Então verá a
grande diferença entre Deus andar com você e você andar com Deus. Assim sua
célula, sua família, seus sonhos, discípulos, amigos serão impactados com a glória
de Deus.
3. CONCLUSÃO:
O reformador na visão tem a visão a partir de Deus e não mais de seus olhos e
então vê que é vencedor e chegará onde ele chegou: vitória sobre tudo! O Cordeiro
venceu!
Seja um reformador na visão, entregue a Deus sua visão e receba a Dele a visão de
conquista, para você ser usado como um reformador na visão.
Deus lhe abençoe e reforme!
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