AVISOS
Datas Eventos
26 e 27/09 Conferência Profética
Meu Chamado Minha Vida
02-04/10 Encontro de Santidade
11/10 Santa Ceia
23 a 25/10 Encontro com Amor de Deus
01/11 7 Unções – Início
08/11 Santa Ceia
20 a 22/11 Reencontro
13/12 Santa Ceia

ALIMENTANDO REBANHO
TEMA: CICATRIZES
“Desde agora ninguém me inquiete; porque trago no
meu corpo as marcas do Senhor Jesus” Gálatas 6:17
Introdução
Cicatriz: sinal ou vestígio de destruição ou dano.
Lembrança ou impressão duradoura de um golpe físico, moral ou
psicológico.
Muitas cicatrizes podem desaparecer com cirurgia
plástica, porém, não desaparece o trauma. Paulo foi um homem
muito marcado, falando das cicatrizes sofridas pelas
perseguições que lhe foram mais significativas do que a marca da
circuncisão, a qual o afirmava como judeu. Ele diz, com isso, que
as cicatrizes que a vida nos impõe desaparecem diante da marca
do evangelho de Jesus nas nossas vidas. A vida deixa marcas em
nós, as quais, às vezes, geram cicatrizes que não se apagam; mas
Deus pode apagá-las com a marca indelével do Seu amor
revelado na cruz.
Marcas da Vida:
• Os senhores marcavam os seus escravos.
• O tempo marca com rugas e com a velhice.
• A discriminação marca as pessoas de cor diferente.
• A doença marca suas vítimas.
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• A perda de um ente querido marca nosso coração com a
dor da separação.
Marcas do Pecado:
O pecado marca as vidas que a ele se submetem – drogas,
prostituição, álcool, adultério, roubo, traição, abandono,
corrupção e mentiras.
Como as marcas podem ser tiradas:
As marcas da vida e do pecado podem ser tiradas ou
transformadas em nome de Jesus. Ele levou as marcas do nosso
pecado para que fossemos limpos. Algumas marcas geradas pela
vida não podem ser tiradas, mas uma cicatriz feia pode se tornar
bonita, através do Espírito Santo.
• Um velho rabugento pode se tornar um sábio ancião;
• Um escravo encontra libertação no Senhor, para Deus
não há acepção de pessoas, nem de cor, nem de status social (E,
abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus
não faz acepção de pessoas - Atos 10:34).
• Um doente pode fazer de sua cicatriz um testemunho.
• A prostituta pode tornar-se uma mulher virtuosa (Raabe
– Josué 6:25)
• Quem roubava pode tornar-se generoso e solidário para
com o próximo (Zaqueu – Lucas 19:1-10).
• Quem adulterou pode encontrar perdão e reaver a sua
autoridade (Davi – Salmos 51).
• Quem traiu pode reconciliar (Pedro – João 18:17, 18, 2527).
Conclusão
Para tirar ou transformar as marcas precisamos:
• Mostrar a Ele as nossas marcas da vida.
• Mostrar arrependimento.
• Crer no poder purificador de Jesus.
• Crer que o mundo pode marcar as pessoas, mas para
Deus só existe a marca da salvação, quando se aceita Jesus.
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• A única forma de apagar as cicatrizes feitas pela vida e
pelo pecado é se deixando marcar por Jesus.
Extraído

RARIDADE
(Anderson Freire)
Não consigo ir além do teu olhar
Tudo o que eu consigo é imaginar
A riqueza que existe dentro de você
O ouro eu consigo só admirar
Mas te olhando eu posso a Deus adorar
Sua alma é um bem que nunca envelhecerá
O pecado não consegue esconder
A marca de Jesus que existe em você
O que você fez ou deixou de fazer
Não mudou o início, Deus escolheu você
Sua raridade não está naquilo que você possui
Ou que sabe fazer
Isso é mistério de Deus com Você
Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor
Não chore se o mundo ainda não notou
Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor
Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofir
Se você desistiu, Deus não vai desistir
Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair

