2017/010 – Família esquadrinhada.

Semana de 26/06 a 01.04.2017
“Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração; e isso para
dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas
ações” (Jeremias 17:10).

1. INTRODUÇÃO:

Os julgamentos são na maioria das vezes dolorosos e causam muitos
problemas. Como é difícil ser julgado ou ao menos sentir-se julgado. Na verdade,
julgar parece bem fácil, mas ser julgado tão difícil.
Eu tenho aprendido, há alguns anos, que os julgamentos e críticas são
preciosos e podem ser absorvidos de forma tão maravilhosa, mas sempre são
desafiadores.

2. PERMITIR-SE ESQUADRINHAR:

Uma família esquadrinhada, ou coração esquadrinhado é aquele julgado,
criticado por Deus e no texto do profeta Jeremias vemos que, quando somos
esquadrinhados e provados, caminhos se abrem, conforme nossas ações.
Veja que ninguém pediu para ser esquadrinhado ou criticado e muito
menos provado, mas o profeta diz que Deus faz isso e assim quero lhe convidar
a ver e ouvir o que Deus tem julgado e criticado em seu coração e em sua vida,
pois isto está ligado aos caminhos que você e sua casa têm vivido.
Deus esquadrinha, julga, critica, prova e lhe dá, segundo os caminhos e
ações e desta forma, conhecer o julgamento de Deus é enxergar o que Ele tem
lhe dado.
Se há lutas e portas fechadas em áreas da sua vida, ouça o que Deus
esquadrinhou e provou.
Ouvimos o esquadrinhar quando expostos a Palavra e ao discipulado na
Palavra. Os confrontos aparecem e o desconfortos se levantam. Conhecemos a
provas quando as lutas se estabelecem.

Esses são os sinais para sua mudança, para que Deus lhe dê coisas
novas.

3. PERMITIR QUE DEUS O ESQUADRINHE:

Sugiro ouvir o esquadrinhar, os julgamentos e as críticas que Deus tem
em relação aos seus caminhos e ações; a conhecer as provas e com isso
promover mudanças necessárias. Após esse exercício individual, tenha com sua
família uma conversa: aberta, limpa, despida de orgulho e altivez, avaliando o
que Deus tem esquadrinhado e provado a respeito dos caminhos e ações de sua
família.
Os resultados serão maravilhosos e o novo de Deus lhes será dado.
Entregue seus caminhos e provas nesta célula, através de uma oração
declarando que acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus que lhe salva e limpa
de todos os seus pecados.

Deus lhe abençoe.
Ap. Valdemir Arnesi

