Lamentações 3,21
Introdução: Que tipo de memoria ocupa sua mente? O que pode dar
te dar esperança? Esse era o clamor. Quem escolhe que tipo de
pensamento vai ocupar nossa mente somos nós mesmos. Podemos
nos tornar uma vítima da história ou protagonista da mesma. A nossa
memória nos torna corajosos ou medrosos.
Mateus 12,35 – Qual tipo de arquivo você quer acessar nas gavetas da
sua memória? Tem pessoas que tem um lucro secundário com a dor,
por isso não querem se livrar dela.
Salmos 102,1-9 Salmista esta ferido, angustiado, pessoas movidas por
lembranças negativas não conseguem se alimentar. Nós não somos
feitos por Deus para nos alimentarmos por história negativa do passado.
As feridas nos isolam, não queremos andar juntos porque temos medo
de sermos feridos novamente. É como um pássaro solitário, que não
reproduz. Pessoas angustiadas, magoadas e que se sentem insultadas
não podem ser profetas. Aquilo que o coração está cheio a boca fala.
Deus nos chamou para ser mais do que vencedores em todas estas
coisas. Precisamos crê em um Deus que transforma o caos em
bênçãos. “Nossa história tem haver com a nossa missão”.As histórias
angustiantes precisam virar alegres cânticos de livramento.
Josué 1,8 Deus está ensinando a Josué do que ele precisava encher
sua cabeça. Quer ser bem sucedido encha a cabeça com a palavra do
Senhor. O que Deus tem dito a respeito de nossa vida. É preciso ocupar
nossa mente com aquilo que sai da boca de Deus.
O que ocupa a nossa memória? Salmos 111,2 Davi não cessava de
cantar este salmo. Davi está dizendo que ele considerava em sua vida
as grandes obras do Senhor.
Salmo 66,5-6 Davi contava sobre os memoriais de Deus. Deus não está
retido ao tempo dos homens. O que ele fez, Ele faz hoje e sempre. “A
lembrança é uma semente de milagre”. O verbo lembrar e a palavra
macho, no hebraico tem a mesma raiz. O macho carrega o sémen, isto
é as sementes. Lembranças carregam sementes de milagres de
geração a geração.
Josué 4,6-7 -Ações de Deus em nossa história são memoriais que
carregam uma semente. Nós escolhemos do que seremos cheios em
nossa vida. O que queremos? Quem se alimenta das lembranças vivem
na esperança de um futuro glorioso. Quer contar sua história? Conte
como livramento. Nós não somos uma vítima, mas uma benção de
Deus.
Filipenses 4,8 Nossa mente não pode ser ocupada por maus
momentos. Nós somos um memorial da graça.
Colossenses 3,1-2 Pensar nas coisas do alto e não as que são daqui
da terra. Esse é o segredo da vitória. O que é o que vai ocupar nosso
pensamento?
Marcos 8,13-21 Jesus tratando seus discípulos. Seus discípulos
esqueceram tão rápido do que havia feito, a multiplicação dos pães e
peixes.
Conclusão : Temos sempre a mania de olhar para aquilo que não
temos e não o que temos. A multiplicação sempre acontece do que
temos. Uma atmosfera de poder é ativada pelas lembranças. Lembrar
do que não temos, feridas e de coisas que não aconteceu é o que Jesus
chama de fermento dos fariseus.
Jeremias disse eu quero trazer à memória o que me dá esperança.
Vamos orar.
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Seja o Protagonista
da sua história

Avisos:
Se liga nas nossas programações:
NOVA DATA -Atenção
Empacto kids 7, 8 e 9 de
dezembro inscrições no balcão de
informação.
Dia 06/11 – Culto de terça feira
ATIVADOS - estará conosco o Pr.
Hamilton Militão - IMVERMELHO
FESTA DAS ÁGUAS 25 de
novembro
DIA 02/12 – ALMOÇO NA IMVINGRESSOS JÁ ESTÃO A VENDA
PROCURE SEU LIDER DE CÉLULA
Todas as terças e quintas funciona
no escritório da Igreja, o projeto
FLORESÇA. Mulheres ajudando
mulheres.
Não se esqueça de trazer
alimentos para nossas cestas
básicas, pode trazer e colocar na
caixa de vidro la no templo

.

