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Lucas 13: 6-9
Você já perdeu alguma boa oportunidade em sua vida? Se você pudesse voltar
no tempo teria aproveitado esta oportunidade?
Um certo escritor falando sobre oportunidades diz: “É melhor estar preparado
para uma oportunidade e não ter nenhuma, do que ter uma oportunidade e
não estar preparado”. (Leia Lucas 13: 6-9)
Quantas pessoas que erraram em algumas áreas da vida, dariam tudo para ter
uma segunda chance! Jesus conta uma história que fala sobre esta segunda
chance, ou acerca deste novo tempo novas oportunidades. Ela fala de um
homem no verso 7 que durante 3 anos vinha buscar frutos em sua figueira,
mas não encontrava nenhum. Cansado dessa situação ele determina que
aquela figueira seja arrancada. Um vinicultor implora a favor daquela figueira,
pedindo por mais uma chance, por outra oportunidade durante o próximo ano.
Você está preparado para um tempo de mudanças, um novo tempo em sua
vida?
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Líder: Fale da importância do TSD (Tempo Sozinho com Deus), e pergunte se
eles tem aproveitado este tempo, diga que já ministramos isto em várias células
e que hoje é tempo daqueles que ainda não começaram a ter um TSD iniciem
isto.
Você se lembra de algo que Deus te pediu você não fez? Você tem dado frutos
a Deus?
Quero que você entenda que esta segunda chance, não pode ser
negligenciada, porque o custo é alto. Jesus realmente contou que se a figueira
não produzir fruto, será cortada. Amado, se Deus não encontrar obediência na
sua vida, se Ele não encontrar santidade, se esse fruto não for achado em
você… o seu fim será a morte eterna, será de separação de Deus para
sempre… você será cortado e lançado no fogo eterno.
Ouça: ninguém deve brincar com as oportunidades dadas por Deus…

O dono desta vinha é Deus, o vinicultor que é responsável pela produção da
figueira, é Jesus, e a figueira é a nossa vida. Os frutos desta figueira são as
nossas obras. Neste ano, quantos de nós viemos a perder muitas
oportunidades importantes que nos foram dadas.
Quem sabe foram perdidas oportunidades no trabalho, na vida familiar, na
Igreja, nos relacionamentos, na vida sentimental.
O que pode nos preparar para este novo tempo? O que você tem feito com o
tempo que Deus te dá?
Se você teve um ano com perdas constantes de oportunidades e chances,
então aproveite este momento para fazer uma avaliação de sua vida, com o
objetivo de fazer uma correção em seu rumo. Neste novo tempo que chega,
vem um tempo para novas oportunidades. Acredito que Deus tem preparado
uma segunda chance para você hoje! Neste novo tempo, Deus dá uma nova
oportunidade para um recomeço, só que para isto preciso dar tempo a ELE.
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Então, eis o que você deve fazer para dar fruto: Você deve aproveitar as
condições que Deus te dá e fincar suas raízes, plantando os pés no caminho de
Deus. Você deve criar raízes na presença de Deus… deve ficar firme em
Deus… você deve se firmar na igreja… se firmar no caminho de Deus – aí,
então, a sua vida produzirá fruto!
Diante do que falamos hoje, quais atitudes de mudança você irá tomar paa
aproveitar este novo tempo de Deus?
Amado: Deus tem sonhos com você, Ele tem propósitos, Ele tem expectativas a
seu respeito. Vamos aproveitar o #UmNovoTempo de Deus e recomeçar nossa
história! Quero que você se torne um grande líder de células, um supervisor,
um coordenador e até mesmo um pastor se Deus tiver este chamado em sua
vida! Por isso... Vamos voar alto! Vamos todos neste sábado para Escola
Bíblica???
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