AVISOS
Datas
01/11
08/11
15/11
18 e 19/11
20 a 22/11
22/11

Eventos
7 Unções – 1ª Unção
7 Unções – 2ª Unção – Santa Ceia
7 Unções – 3ª Unção
Convenção de Líderes ICB
Reencontro
7 Unções – 4ª Unção

ALIMENTANDO REBANHO
Avançando
Isaías 61:7
Nós estamos sob uma promessa poderosa de Deus. A promessa
está em Isaías 61.7 “Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra; e
em lugar da afronta exultareis na vossa parte; por isso na sua terra
possuirão o dobro, e terão perpétua alegria”, há pessoas que depois
de muito tempo, ainda não alcançaram o crescimento e a maturidade
que a vida exige delas. Se o tempo passa e os problemas em sua vida
continuam os mesmos, isso mostra que você não está progredindo. Se
você luta hoje com os mesmos pecados que lutava quando você se
converteu, significa que nessa área de sua vida, sua vida não avançou
em Deus. O sinal é a mudança de estágio. Nesse sentido, à medida que
o tempo passa, até meus inimigos precisam mudar. Têm que ser
outros. Você não pode conquistar as promessas de Deus para sua vida,
se você não estiver disposto a crescer, a avançar e a amadurecer,
mesmo que Deus tenha liberado a promessa sobre a sua vida, ainda
assim, ela não se cumprirá. Há três testes que precisamos fazer para
saber se estamos prontos para avançar. Vejamos cada um deles:
O primeiro teste é...
1 – O TESTE DA AUDIÇÃO
“Se quiserdes, e me ouvirdes, comereis o bem desta terra” Isaías
1:19. A Palavra de Deus nos afirma que se queremos alcançar o melhor
de Deus, precisamos dar ouvidos à sua Palavra. Observe que Jesus
muitas vezes falou “Quem tem ouvidos para ouvir, ouça”. Por que
Jesus falava isso? Porque muitas pessoas depois dele ter pregado um
sermão inteiro, ainda assim não entendiam o que ele havia dito. Às
vezes a gente gasta tempo tentando fazer a pessoa enxergar algo e no
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final da conversa ela diz o seguinte: “Você falou tudo isso, mas não me
convenceu”. Lógico ninguém vai convencer você. Esse é o problema,
precisa se convencer primeiro. Você é convencido quando você
permite que o outro o convença. Uma coisa que você irá descobrir na
vida com Deus, é que Ele não revela a você o que você não quer
receber. Deus não vai falar com você o que você não está disposto a
ouvir. O Espírito Santo age como um cavalheiro. Se você vai crescer ou
não, depende da sua capacidade de compreender o que Deus fala com
você. Esse é o primeiro teste, o teste da audição. Tem pessoas que
você precisa falar mais de uma vez. E você? Quantas vezes Deus vai
precisar falar com você até que você ouça?
O segundo teste é...
2 – O TESTE DAS MÃOS
“E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes,
enganando‐vos a vós mesmos” Tiago 1:22. Em que consiste esse teste?
Obediência. Fazer aquilo que foi pedido, seguir instruções. Tem gente
que até compreende...ouve, mas não faz. Têm outros que depois de
muito tempo, faz pela metade, faz do jeito dele e não do jeito que
precisa ser feito. Muitas coisas vão acontecer na sua vida, quando você
começar a colocar em prática aquilo que Deus fala com você. Veja o
que a Bíblia diz sobre aqueles que põem em prática o que ouvem:
“Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica,
assemelhá‐lo‐ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a
rocha; E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e
combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a
rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre,
compará‐lo‐ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a
areia; E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e
combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda” ‐ Mateus
7:24‐27. Se você quer avançar, mãos á obra! Comece a fazer o que você
sabe que precisa ser feito.

“E tudo quanto fizerdes, fazei‐o de todo o coração, como ao
Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o
galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis” Colossenses
3:23,24. O primeiro teste é o teste da audição: na vida profissional, nos
relacionamentos com as pessoas e no relacionamento com Deus, a
pergunta que vai determinar o seu avanço é: Você entendeu?; no
segundo teste, é o teste das mãos: Você fez o que foi pedido? O
terceiro teste é o teste do coração. Quando você faz, você faz para os
homens ou para Deus? Tudo o que você se propõe a fazer você faz de
todo coração ou faz só por fazer? Tem gente que faz tudo, mas faz
contrariado, faz reclamando, faz resmungando! Muita gente até tem
passado no teste da audição e das mãos, mas tem ficado reprovado no
teste do coração. Quando faz, faz de qualquer forma. Se você quer
avançar precisa aprender a servir a Deus de todo o coração.
Se você disse não passou em alguns desses testes, está aí a
resposta por que você avança. É preciso passar nos testes, eles
aprovam você para avançar!!! Agora, se você passou em todos os
testes, então seu tempo de avançar chegou!
Extraído

BAIXE O APLICATIVO DO TRILHO NO SEU CELULAR

O terceiro teste é...
3 – O TESTE DO CORAÇÃO
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