Impactando uma geração - O Senhor tem um alvo a realizar nesta geração e é
você que Ele levanta para cumpri-lo. Contudo, são necessárias algumas
características, desenvolvidas por alguns homens de Deus, que impactaram a
sua geração servindo ao Senhor. Quais são os gigantes que estão diante de
você? Eles têm gerado medo e vontade de desistir? Deus escolher você para
este tempo e para a sua geração!

Fonte: https://www.bible.com/pt
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Impactando uma geração
O Senhor tem um alvo a realizar nesta geração e é você que Ele levanta para cumprilo. Contudo, são necessárias algumas características, desenvolvidas por alguns homens de
Deus, que impactaram a sua geração servindo ao Senhor.
Davi era muito corajoso espiritualmente e teve fé para derrubar os gigantes do seu
tempo. Toda geração tem os seus gigantes. Eles colocam medo, perseguem e testam a nossa
confiança em Deus e nos valores do seu reino em nossas vidas. Mas, para vencermos é
necessário que tenhamos coragem espiritual. Isso gera fé suficiente para derrubá-los quando
lutamos em nome do Senhor dos exércitos. Moisés tinha intimidade com Deus. É nesse
encontro com Deus, diariamente, que as coisas acontecem no mundo espiritual para depois
se tornarem realidade. É quando entramos na tenda que as pessoas percebem a
manifestação de Deus em nossas vidas.
Quais são os gigantes que estão diante de você? Eles têm gerado medo e vontade de
desistir? Quais são os passos de fé que você terá que dar hoje? Deus escolher você para este
tempo e para a sua geração!
Textos Bíblicos

 Atos 13:36
 1 Samuel 17:45-47
 Êxodo 33:8-11
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Jeremias
Toda pessoa que tem consciência de sua missão, seu chamado de Deus aqui na terra,
e que recebeu uma santa convocação para cumprir o plano de Deus em nossa geração,
assim como ocorreu com Jeremias, sabe que deve ter algumas características importantes
para a caminhada.
Peso ou Paixão: Quando deixamos de cumprir o propósito que Deus nos convocou
para realizar, sentimos que algo arde dentro de nós e a única coisa que aplaca este
sentimento é quando nos dispomos a servir ao Senhor, cumprindo o que Ele nos
comissionou.
Dependência exclusiva de Deus: A missão não depende de pessoas ou instituições,
pois se Deus nos chamou, vai ser Ele que nos capacitará independentemente do tamanho da
obra ou dos obstáculos que o inimigo irá colocar. O Senhor é a nossa única garantia. Será
que precisamos de outra mais?
Capacitação divina: A missão que recebemos não é nossa, mas de Deus, pois somos
meros colaboradores nessa missão. Por isso, para que possamos cumprir o seu propósito
precisamos nos revestir do poder e da autoridade que foi derramado em nós pelo Espírito
Santo de Deus.
Fidelidade ao propósito: Deus está vigiando a missão que nos designou, pois ela não
é nossa, mas dEle, e será feito do Seu jeito. Pois é o Seu propósito que deve ser cumprido.
Seja fiel, você é só colaborador, Ele é o Senhor. Lembre-se que muitos servos de Deus se
perdem quando o senso de autoridade ou de direito toma conta da sua alma, e ele perde a
simplicidade de um servo que se submete ao Senhor.
Você já recebeu de Deus uma missão que até hoje por se achar incapaz ou com medo
do tamanho dessa obra esteja resistindo?
Textos Bíblicos

 Atos 13:36
 Jeremias 1:4-12
 Jeremias 20:9
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José

man
. Como
impactar sua geração, humilhando-se debaixo da poderosa mão de Deus, refletindo as
marcas de Jesus?
Não desistindo dos sonhos de Deus para sua vida. Deus nos criou com u
, mesmo quando a vida
se tornou difícil, porque fazia parte do sentido de sua vida, de sua experiência com Deus. Os
planos de Deus são construídos com lutas e circunstâncias pessoais, com persistência, não
desista!
, como lidar com as dores do nosso coração? Confie que
Deus continua no controle, mesmo não vendo a mão
,
sua família e em todo o povo do Egito e o mundo ao seu redor. O alcance da benção
ultrapassa nosso entendimento.
Homens e
controle. Não desistem dos sonhos do Pai, pois sabem que seus valores morais e emocionais
serão testados.

Textos Bíblicos





Gênesis 37:5-8
Gênesis 45:4-5
Gênesis 45:8
Salmos 105:17
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Moisés
Quais são os valores que um líder precisa incorporar e viver para conduzir pessoas?
Aprendemos com a vida de Josué, pois ele estava sempre presente com Moisés. Aprendia,
ouvia, entendia e vivenciava as visões e ordens que procediam de Deus para Moisés. Por
meio desta convivência, é que Josué pode estar à frente da missão de substituir este grande
í
“
”
Se desejamos crescer, precisamos entender da necessidade de sermos mentoreados
(discipulados). São indispensáveis pessoas (amigos profundos) que possam nos ver, entender
as nossas situações e problemas, que nos repreendam ou nos deem forças. Além de
recebermos, precisamos estar disponíveis para também mentorearmos outras pessoas, dar
“
”
Assim como dependemos da sabedoria e experiência de pessoas, Deus quer nos fazer
entender que a nossa vida pessoal e nossa missão nesta terra não é algo solitário, mas
comunitário. A nossa vida deve ser partilhada no corpo de Cristo, por isso precisamos que
pessoas orem por nós, chequem a nossa vida. Estas mesmas pessoas deve receber
autoridade espiritual para nos corrigirem, bem como intercederem (por meio da oração)
sobre batalhas espirituais em que estejamos envolvidos.
Textos Bíblicos


Êxodo 33:11



Êxodo 17:9-11
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Débora
Débora foi uma mulher singular, numa época em que as mulheres não podiam falar,
comer e até mesmo mostrar seu rosto em público. Aprendemos com Débora várias as
marcas da graça de Deus. Como a sua intimidade com o Senhor, que não faz acepção de
pessoas e se Revelava a elas.
Débora não tinha medo de se envolver com os problemas das pessoas. Ela era uma
mulher que se preocupava e agia para ser bênção, possuía uma espiritualidade para ver a
necessidade das pessoas, uma espiritualidade que a impulsionava a se envolver com estes
problemas. Ela via e agia, mulher que Deus usava para orientar com sabedoria outras
pessoas. Orava para que problemas fossem solucionados.
Talvez a grande questão na vida de Débora era como conciliar todos os papéis que
ela tinha de desenvolver e ao mesmo tempo ser serva de Deus e estar sempre disponível
para Ele.
Era capaz de ver as coisas com os olhos da fé, por causa da intimidade com Deus. Via
o que outros não conseguiam ver, buscava aquilo que parecia ser contraditório a toda a
esperança. Ela via a vitória de Deus. Sua presença, palavra e ações levavam as pessoas a
serem motivadas, a crerem, se disporem a servir, se mobilizarem a lutar em nome de Deus.
Deus tem feito a mulher com a capacidade de ser sensível, mas muitas vezes você
tem subjugado a sua sensibilidade e não tem permitido que Deus a use como resposta e
solução ao clamor do povo.
Você quer as qualidades de Débora em sua vida? Então desperta! Diga agora em uma
oração que você quer Sua ajuda para isso.
Texto Bíblico
 Juízes 4:1-9
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Ester
A história da rainha Ester nos ajuda a aprender que atitudes fazem parte da vida de
um herói da fé.
Deixe de olhar para si mesmo e olhe ao seu redor. A carta de Mordecai ajudou a
rainha Ester, acostumada a cuidar de si, a olhar para seu povo em tristeza e pranto, na
cidade de Susã, ameaçado de ser extinguido como povo judeu.
A princípio, a rainha Ester tentou aliviar a situação de seu povo (os judeus) com
atitudes superficiais. Mas nosso dever cristão nos faz sentir que não basta, é preciso ter um
envolvimento pessoal. Aliviar sua consciência, sem envolvimento pessoal não produz frutos
para a salvação! Primeiro, Ester mandou roupa para seu tio/pai. Depois, enviou seu
secretário para ajudar seu pai adotivo. Ver as necessidades dos outros, seus problemas
como uma forma de ajudar só para aliviar a nossa consciência, não é ter um senso de
missão!
Aliviar nossa consciência por meio das obras de outros, de dádivas, posição social,
não produzem frutos para o Reino de Deus em nossas vidas.
Busque em Deus o poder para realizar os desafios que Ele coloca em sua vida. Ester
se envolveu com todos os judeus em um jejum de três dias, antes de se apresentar ao rei.
Ela entendeu sua responsabilidade, assumiu um envolvimento pessoal, até correndo risco de
morte e contou com a mão poderosa de Deus, dedicando-se à oração e jejum. E Deus
honrou esta sua fidelidade para com o povo de Deus e os planos de salvação do próprio
Deus!
Deus teve um plano especial em fazer de Ester uma rainha. Um propósito definido!
Ore e peça-lhe para reconhecer o Seu plano para sua vida. Não se esqueça: se não
obedecermos, Deus usa outras pessoas para cumprir Seu plano.
Texto Bíblico
 Е

4:1-17
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Estevão
Quando líderes da Igreja são separados para ministrarem com os apóstolos surge um
novo personagem chamado Estevão. Algumas marcas da presença de Jesus em sua vida o
faziam ser um modelo referencial tanto para os crentes da época quanto nos dias atuais. Ele
era uma figura de Plenitude. Cheio de fé, do Espírito Santo, de graça, de poder, de sabedoria,
de amor. Um homem que impactava a vida de outras pessoas. Quais as qualidades
espirituais que se destacavam nele e que nos inspiram a imitá-lo? Um homem cheio de fé é
aquele que impressiona e marca a vida das pessoas ao seu redor pela capacidade de crer e
confiar em Jesus.
A igreja de hoje, precisa de homens e mulheres cheios de fé que marquem a vida das
pessoas, que creiam nos impossíveis de Deus, sejam agentes da esperança em um mundo
perdido e sem esperança. Nós não temos poder nenhum, mas o que impacta o coração de
Deus é a nossa fé. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, que o Espírito podia
dominar, controlar e usar. No dia em que recebemos Jesus como Senhor e Salvador de
nossas vidas, somos batizados pelo Espírito Santo.
Deus queria que a plenitude do Espírito Santo fosse algo contínuo na nossa vida e
não uma experiência momentânea. O ato de ser cheio do Espírito Santo pode ser repetido e
é algo que precisa ser conservado. Deus é uma fonte inesgotável e você é um recipiente
esgotável. Por isso, para que ele possa nos encher precisamos abrir espaço esvaziando tudo
o que ocupa o lugar dele em nossa vida.
Texto Bíblico
 Atos 6:5-15
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Estevão II
Estevão continua a nos ensinar como ser um cristão que faz diferença nesta terra.
Um cristão que posso e devo imitar, por ser ele cheio de graça, que se traduz como um favor
não merecido, mas por vezes a Bíblia traz no sentido de carisma, uma capacitação para
realizar a obra de Deus. Essa era a realidade na vida desse homem de Deus. Os dons do
Espírito Santo eram manifestos na vida de Estevão como uma fé prática que se revelava nos
carismas e na graça divina que, através de sua vida, impactavam a vida de outras pessoas.
Para que os carismas de Deus se manifestem na tua vida você precisa buscar ser cheio do
Espírito Santo para servir ao Senhor.
Estar revestido e então a graça capacitadora do Senhor se derramará sobre você para
o serviço do Reino e transformação de vidas. Ter dependência total do Espírito Santo para o
serviço cristão, mesmo quando as coisas parecem não ir bem, dobre ainda mais os seus
joelhos e dependa ainda mais dele, e Ele se derramará sobre você.
Estevão era um homem cheio de poder. Por sua vida, milagres de Deus aconteciam.
Vidas eram transformadas, pessoas curadas, demônios eram expulsos e orações eram
respondidas. Viver na dimensão do poder de Deus não é algo restrito aos apóstolos, mas é
parte normal da vida cristã. Deus tem prazer em derramar do Seu poder sobre todos os que
o buscam.
Também era cheio de sabedoria, não humana, mas espiritual. Sabedoria para falar
das coisas do Senhor. Precisamos de homens e mulheres com sabedoria do alto para serem
referência do povo de Deus nesta terra.
Que aspectos em tua vida precisam ser trabalhados pelo Senhor para que haja
liberdade do fluir do Espírito Santo e transformações comecem a acontecer na tua vida e na
vida de pessoas a tua volta?
Texto Bíblico


Atos 6:8-15
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Estevão III
Mesmo durante sua execução, Estevão orou por aqueles que o feriam. Então, a
Palavra de Deus nos mostra como nos mantermos vivos na fé, crentes no Senhor, apesar dos
sofrimentos e/ou problemas que podemos estar passando.
Se eu não conseguir amar a Deus incondicionalmente, não conseguirei amar ao meu
próximo da mesma maneira. Muitas vezes temos a dúvida se DEUS nos ama de verdade,
aparecendo muitas perguntas sobre isto, às vezes fica difícil amar a Deus, pois ficamos
decepcionados por problemas ou situações que passamos.
Em algumas situações, é difícil admitirmos que estamos magoados com Deus,
fingindo que está tudo bem, mas não está. Ao mesmo tempo em que vemos as coisas
grandiosas de Deus, ficamos sem vontade de estar com o Senhor. Todo o sofrimento que
nós passamos, entra com um propósito para a nossa salvação eterna. Tudo faz parte de um
grande projeto de Deus nesta vida.
Devemos entender e seguir o exemplo do coração de Estevão, conforme
comparamos com outros versículos na palavra de Deus. O desafio é buscar o entendimento
A
“ R A
T
P
”
Apesar das tribulações, teremos a graça premiadora, os galardões que receberemos
serão para toda a eternidade. Hoje, o Senhor nos convida a amá-lo sobre todas as coisas,
com todo o seu entendimento, com todo o seu ser. Simplesmente porque Ele é Deus.
Texto Bíblico
 Atos 7:60
 1 Pedro 4:12-13
 Romanos 8:17
 2 Coríntios 1:5-6
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Paulo
Jesus causou uma transformação na vida de Paulo, que passou de perseguidor da
Igreja a mártir da fé. Por isso, vamos tentar aprender com ele as lições que suas marcas de
transformação têm a nos ensinar.
Quando Deus nos transforma, as pessoas precisam de tempo e de atitudes nossas
para que creiam em nossa transformação. No início de sua jornada como uma pessoa
transformada por Cristo, Paulo sempre foi visto como um perseguidor dos cristãos, pois até
Ananias e os apóstolos tiveram dificuldade em crer. Todas as pessoas que conhecem alguém
que foi transformado por Jesus precisam de tempo para que possam confiar nele. Para que
possam esquecer o velho homem necessitam que novas atitudes mostrem a maturidade
espiritual em sua vida.
Nossas maiores virtudes podem se tornar em nossos maiores defeitos. Precisamos
aprender com Paulo que ousadia, foco na missão sem o tempero da graça e do amor de
Jesus se tornam em obstáculos à missão. Tornaram-se como tratores que ao construírem
algo, deixam a sua marca de destruição por onde passaram. Agora com o tempero da graça,
essa mudança aparece naturalmente.
Com o passar do tempo, Paulo foi compreendendo que a força de convencimento de
suas mensagens não vinha de seu conhecimento humano, mas por meio do poder de Deus
que se manifestava poderosamente no coração das pessoas. Ele entendeu que precisava da
visão de Deus, e suas ações deveriam ser condizentes com o conhecimento da Palavra e do
enchimento, da ousadia e do poder do Espírito Santo.
Quando você esta focado na missão dada por Deus, o inimigo do Senhor tentará
entulhar a sua vida com tantas coisas para que perca o foco da sua real missão. Nesta hora,
você tem que aprender a dizer não ou até a rever as suas reais motivações. Se perder o foco
certamente perderá o impacto e o alcance projetado por Deus.
Texto Bíblico
 1 Coríntios 2:1-5
 2 Timóteo 4:5
 Filipenses 1:20
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