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Um renomado teólogo chamado Charles Spurgeon disse certa vez que o homem 
é o unico ser que não tem sazonalidade própria e por isso Deus nos deu horas, 
dias, meses e anos para marcar uma certa época para nós. 
 
Assim temos a tendência de marcar sempre o regime para a segunda-feira, que é 
o inicio do siclo de uma semana. Nossos aniversários como mais uma etapa 
vencida. E para o ano novo, temos a tendência de aproveitar que se inicia um 
“novo ano” e desejamos ou trazemos dentro de nós a necessidade de que 
tambem tudo se refaça no ano que se inicia. 
 
Pensando nisto, Qual a sua expectativa para este novo ano? 
 
“Um otimista fica acordado até meia-noite para ver a entrada do ano novo. Um 
pessimista fica acordado para ter a certeza de que o ano velho se foi.” (Bill 
Vaughn) 
Ao observarmos e conversarmos com as pessoas, veremos que este é um 
momento onde encontramos gente reflexiva, por vezes com esperanças, por 
vezes com medo. Por isso alguns creem que o ano será melhor e outros mais 
pessimistas acham que a coisa vai piorar. 
 
Você costuma fazer planos para começo de ano? Quais as suas metas para 
2017? 
 
As pessoas querem ter a segurança de encontrar um futuro previsível para um 
novo tempo. 
 “Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele o fará”. 
 
Ano novo, desafios novos, horizontes novos, relacionamentos novos, 
compromissos novos, vitórias novas, mas também dificuldades novas, conflitos 
novos, responsabilidades novas, tudo depende de como acolhemos um novo 
tempo. Entretanto, a certeza que trazemos em nosso coração, meus irmãos e 
irmãs, é que o nosso Deus continua o mesmo, como diz o texto de Hebreus 13:8 
Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. 
 
Você sabia que Deus também tem expectativas para este ano? 
 
Vamos então meditar na palavra que está em  LUCAS 13:6-9 (A Parábola da 
Figueira Estéril) – LEIA COM A CÈLULA 
Uma figueira plantada na vinha era algo comum, pois se esperava colher frutos 
destas arvores frutíferas também, além delas produzirem sombras no meio da 

plantação de uva que é rasteira, o que era útil.  
 
Deus procura fruto em nós, em nossas vidas, em nosso tempo. Nesta parábola a 

figueira é Israel seu povo, e o que Deus esta mostrando aqui é que Deus procura 

frutos no meio de seu povo, se somos plantação do Senhor, Ele procurará frutos 

em nossa vida. Na verdade existe tambem uma expectativa de Deus sobre nós, 

assim como temos expectativas em Deus para nosso ano de 2017, Deus tem 

expectativas de frutos em nós, através de nós. 

Você deu fruto em 2016? Quais são os motivos para darmos poucos frutos? 

a) Corremos o tempo inteiro de uma lado para outro, sem DIREÇÃO. 

(Provérbios 11:14 e Mt 9:35-36) reflita com a célula sobre a frase Muitos 

hoje tem pastores, mas não os ouvem. 

b) Perdemos tempo fazendo o que nao é importante e deixamos o que é 

importante para traz. (Salmos 90:12) e (2 Tm 2:4) 

c) Mudamos os valores do que é importante para nossa vida e então não 

nos importamos em produzir aquilo pelo qual fomos plantados pelo 

Senhor. (Is 5:20) 

Como podemos ter um 2017 segundo a vontade de Deus, o que devemos 

fazer? 

 Devemos mudar a forma como vemos as coisas, devemos ter fé e 

realmente abrir nossos olhos espirituais 

  Devemos mudar a forma que fazemos as coisas, nossas ações devem 

ser acompanhadas de oração, jejum e palavra de Deus. Nosso culto e 

nossa vida precisam ser para o Senhor 

 Devemos mudar a forma com a qual reagimos às coisas. Quando caio, 

quanto tempo demoro para me levantar, quando me entristeço, o que faço 

para me alegrar. Nossas reações quando algo ruim acontece mostram o 

quanto confiamos  


