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Como nos vemos?

Introdução: como nos vemos? Como temos visto o tempo do agir de Deus em nosso meio? Olhos de dentro e
não como as pessoas nos vêem.
Neste olhar uma necessidade: “o lugar em que habitamos é estreito demais”. O aperto nos fala de espaço físico
mas sobretudo de incômodo. PRECISO DE MAIS ESPAÇO!
Quando as pessoas não se enquadram aos meus padrões...
O crescimento pode até nos incomodar. Mas não deve matar nossa visão que acompanha o mover do céu!

Os discípulos apresentam uma solução a Eliseu. Edificar uma casa para eles (será do meu jeito). O profeta diz
“ide”. Eles vão para o Jordão (aquele que desce).
O profeta vai junto; todo bom e sincero líder sabe que toda descida ao Jordão será um tempo de dificuldades
mas de solidez da fé! TODA DESCIDA AO JORDÃO TEM A FINALIDADE POR DEUS DE NOS FORTALECER!
Lá eles vão cortar as lenhas e o ferro do Machado cai nas águas do Jordão. Aquilo que achavam que ia melhorar
piorou. As águas do Jordão só vão segurar aqui o que não serve para nós. As águas turvas do Jordão vão segurar
apenas o que não serve para nós. Como absorveu a lepra de Naamã (II Reis 5) mas o conservou com vida!
O Machado, originário do martelo, é um instrumento de corte e simboliza um dom. Nossa habilidade e dom
vem de Deus. Quando o machado cai nas águas se levanta um clamor: Meu Senhor é emprestado! Agora terá
que encarar o dono do Machado.
Eles não queriam olhar nos olhos de quem estavam próximos mas agora terão de olhar nos olhos do dono. O
Machado não pode ser negligenciado. Um instrumento de corte, isso fala da poda. E para gerar frutos são
necessários passar pelo momentos do corte. A dor gera os imparáveis!
Depois de todo o processo os discípulos se voltam para Eliseu. FILHOS DOS PROFETAS MAIS NOVOS,
INEXPERIENTES, PRECISAM DA EXPERIÊNCIA DOS MAIS EXPERIMENTADOS! E a primeira pergunta do profeta é
onde caiu? Identificação do ligar da queda, insatisfação, queixa, perdemos a alegria da salvação. O Espírito
Santo de Deus pode trazer verdades que necessitamos ouvir.
Eliseu corta um pau joga no Jordão e faz flutuar o machado. Mesmo caminho feito pelos discípulos mas
contando com o Sobrenatural de Deus. UMA VIGA NÃO FAZ FLUTUAR UM FERRO MAS A EXPERIÊNCIA OU
VIVÊNCIA DE UM HOMEM OU MULHER QUE ANDA E OUVE DEUS FAZ!
Eliseu contou com o Sobrenatural porque isso existe no Reino do nosso Pai!
Nós vamos crescer! Mas você tem um lugar no corpo de Cristo!
Avisos: CONFERENCIA ALCANCE – DOMINGO ACABA O PRIMEIRO LOTE. CORRE LÁ E FAZ SUA INSCRIÇÃO
SÁBADO VAI SER DIA DE IZAAC SANTOS, JÁ PEGOU SEU INGRESSO? TROQUE POR UM KG DE ALIMENTO NÃO
PERECIVEL.
RESGATE TA CHEGANDO, JÁ FEZ A INSCRIÇÃO DO SEU CONVIDADO, É LA NO BALCÃO DE INFORMAÇOES, E AS
DO SERVO TAMBEM.
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