O PROCESSO ESTÁ CHEIO DE PROMESSA
Um dia, eu estava plantando algumas sementes de bluebonnet. Era um dia de outono bem quente, 43
graus com rajadas de vento de até 35 mph e estava garoando. Não parecia ser o momento ideal para
se plantar sementes de flores silvestres que não florescerão por mais quatro ou cinco meses, mas eu
sabia que as sementes deveriam estar no solo naquele momento. É preciso que elas passem por
algumas "coisas" antes que possam brotar corretamente. Soa familiar a qualquer um? Você também
passa por "coisas" durante a vida?
Essa semente em particular tem que ficar em temperaturas frias. É preciso ser plantada
corretamente. É necessário passar pelo processo de intemperismo, que significa desgastar o velho
casco de semente para que a nova planta, programada por Deus em seu DNA, possa surgir. Será que é
isso o que está acontecendo em nós enquanto passamos por "coisas" na vida? Será que isto está
acontecendo, pois estamos desenvolvendo outros futuros líderes?
Como líderes, estamos constantemente plantando "coisas" nas pessoas. Jogamos, semeamos e
trabalhamos e às vezes, parece que nada está se enraizando. Nada visível está surgindo. Se não
tivermos cuidado, podemos começar a duvidar da semente que plantamos. Podemos começar a culpar
a falta de resultados tanto na pessoa quanto na nossa falta de experiência em plantar.
Porém, algumas vezes o que plantamos em pessoas tem que passar por 'coisas', também, antes que
ela possa atravessar o solo. É importante lembrar que, quando plantamos a semente de Deus nas
pessoas através da Sua Palavra, essa semente vem com uma promessa.
Graham Cooke disse:
A promessa é uma moeda. Quando Deus lhe dá a Sua Palavra, tudo no Céu está por trás disso. Ele fala
em promessas e permissões. Tudo é sim e amém em Cristo. "Como Ele é, você também é. Pegue o meu
jugo. A minha paz, eu lhe dou. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você pode todas as coisas em Mim
porque eu vou fortalecê-lo. Estai em Mim, e Eu estarei em vós".
Deus está cheio de permissão, cheio de promessas, cheio de identidade. Uma promessa pode levar
tempo para se realizar, mas você pode viver sua vida por Ele durante o processo.
Essas são palavras poderosas. Não vou sair e desenterrar as sementes que plantei no próximo mês
porque elas ainda não chegaram à superfície. Estou em paz com a promessa de seu crescimento. Elas
estão passando por suas "coisas". Elas estão passando por um processo em um lugar escondido que
fará com que sejam belas flores um dia.
Confie na semente que você planta nos outros e confie na semente que foi plantada em você. Confie
no processo de Deus para o fazer viver. Esteja em paz sobre o que você planta. Essas sementes estão
cheias de promessas. A Palavra de Deus nunca retorna vazia.
Tiago 3: 18 Ora, o fruto da justiça (maturidade espiritual) semeia-se na paz, para os que exercitam a
paz.
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Em 2014 Jane Hansen Hoyt teve uma ideia brilhante de começar um processo de prática, fala e
discussão das verdades que estávamos aprendendo em Gamechangers e LifeChangers
(Transformadores) de forma que as verdades se tornassem parte do nosso DNA; do nosso estilo de
vida. Usando as instruções abaixo, faça esse processo com um grupo de colegas e ouça como os outros
vêem essas verdades do lugar de onde estão. Caso você se depare com uma afirmação que o contrarie,
aproveite esse tempo para refletir sobre o que é que você está resistindo. Não fique surpreso se uma
declaração ou duas se opuserem a uma mentalidade que você não sabia que tinha! Estamos
descontruindo uma cultura velha e impotente e entrando no Reino dos Céus que é cheio de poder e
promessa.
P.S. - Anotar seus pensamentos à medida que você passa por esse processo não tem preço!
1. Fale sobre o seu último encontro com Deus. (Encontro significa se encontrar de forma inesperada.
No entanto, como crentes, devemos viver de forma que cada dia esperamos ter um encontro com
Deus.)
2. Em Gamechangers (Transformadores), Graham Cooke faz esta declaração: o comportamento das
pessoas em relação a nós é totalmente irrelevante. O que importa é quem você é e como você se
apresenta. (Página 10 do Manual Transformadores sob o ponto-chave 1)
O que isso significa para você?
3. Jesus não aceita ser glorificado e você ser rebaixado no mesmo espaço. (página 12 do Manual
Transformadores)
4. Se queremos ter o Paraíso na terra, não podemos permitir percepções negativas, pensamento
negativo ou linguagem negativa. (página 13 do manual Transformadores) De que forma você já
reparou que as formas antigas e negativas perderam o controle sobre você em sua caminhada
diária?
5. Todas as palavras que Deus nos deu - escrituras ou palavras proféticas - tem que ser cumpridas
nesta vida. Como você está se associando com essas palavras e profecias?
6. Não importa como as outras pessoas o percebem. O importante é como você se percebe.
7. Sua identidade te dá autoridade no mundo do Espírito, a permissão para superar todos os
obstáculos contra você, e te dá status elevado em Cristo.
8. Você nunca estará realmente pronto para o chamado de Deus, mas em algum momento, você
deve se levantar e confessar ao Senhor que está disposto a aceitar quem Ele diz que você é. À
medida que você faz isso, os recursos associados à sua identidade começarão a ser liberados.
9. Se você está em Cristo, assim estão TODAS as suas circunstâncias.
10. Se você não sabe quem você é, você será intimidado pela linguagem dos outros.
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